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Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. wydaną na podstawie
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z 2018 r. poz. 2106 i 2193), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:
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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)
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UDZIELONE PATENTY
(od nr 232 601 do nr 232 840)
B1 (11) 232797
(41) 2018 07 02
(51) A01B 19/08 (2006.01)
A01B 19/00 (2006.01)
(21) 419906
(22) 2016 12 20
(72) WOLIŃSKI JAN, Siedlce (PL); KRYPA ANDRZEJ, Siedlce (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
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(41) 2018 11 05
(51) A01B 33/00 (2006.01)
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(21) 421414
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(51) A01D 13/00 (2006.01)
A01D 21/00 (2006.01)
A01D 25/00 (2006.01)
(21) 420033
(22) 2016 12 29
(72) SERGIEL LESZEK, Ogonów (PL); KARPIŃSKI PAWEŁ,
Inowrocław (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL);
KARPIŃSKI PAWEŁ AGROPRAKTYK, Inowrocław (PL)
(54) Zespół roboczy wyorywacza ścieżkowego
B1 (11) 232800
(41) 2018 07 02
(51) A01D 13/00 (2006.01)
A01D 15/00 (2006.01)
A01D 19/00 (2006.01)
A01D 25/00 (2006.01)
A01D 27/00 (2006.01)
(21) 420035
(22) 2016 12 29
(72) SERGIEL LESZEK, Ogonów (PL); KARPIŃSKI PAWEŁ,
Inowrocław (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL);
KARPIŃSKI PAWEŁ AGROPRAKTYK, Inowrocław (PL)
(54) Mechanizm kopiowania terenu, zwłaszcza do maszyn warzywniczych
B1 (11) 232610
(41) 2018 07 02
(51) A01D 46/00 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
(21) 420095
(22) 2016 12 31
(72) BIAŁKOWSKI PAWEŁ, Byczki (PL); RABCEWICZ JACEK,
Skierniewice (PL); WAWRZYŃCZAK PAWEŁ, Skierniewice (PL);
PLASKOTA MARIAN, Skierniewice (PL); GOTOWICKI BOGDAN,
Skierniewice (PL); KRUPA ZENON, Byczki (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Kombajn do zbioru owoców

B1 (11) 232791
(41) 2019 05 20
(51) A01N 25/18 (2006.01)
(21) 424810
(22) 2018 03 08
(72) BARCZYK ANDRZEJ, Gołaczewy (PL); BARCZYK PIOTR,
Gołaczewy (PL)
(73) BARCZYK ANDRZEJ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA TIM, Gołaczewy (PL); BARCZYK PIOTR, Gołaczewy (PL)
(54) Dyspenser feromonowy i sposób odłowu szkodliwych owadów
leśnych, ogrodniczych i rolniczych
B1 (11) 232641
(41) 2016 07 18
(51) A21D 8/02 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
C09C 1/44 (2006.01)
(21) 410911
(22) 2015 01 12
(72) BARTKOWIAK ROMAN, Wolkowo (PL); KOŁODZIEJCZAK
MILENA, Wolkowo (PL)
(73) SPÓŁDZIELNIA PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
„DOLINA MOGILNICY”, Wolkowo (PL)
(54) Wyrób piekarniczy i sposób wytwarzania wyrobu piekarniczego
B1 (11) 232819
(41) 2013 10 28
(51) A24C 5/40 (2006.01)
(21) 403633
(22) 2013 04 22
(30) 13/453,671
2012 04 23
US
(72) LIN MEI, Northbrook (US)
(73) REPUBLIC TOBACCO L.P., Glenview (US)
(54) Samoczyszczące się urządzenie do ubijania tytoniu papierosowego oraz urządzenie do wytwarzania papierosów
B1 (11) 232756
(41) 2016 04 11
(51) A24D 3/02 (2006.01)
(21) 409633
(22) 2014 09 29
(72) SKIERCZYŃSKI ROBERT, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób i urządzenie do porządkowania segmentów wałka
wielosegmentowego
B1 (11) 232792
(41) 2018 05 21
(51) A47B 9/00 (2006.01)
A47B 23/00 (2006.01)
(21) 419513
(22) 2016 11 18
(72) SŁOWIKOWSKI RYSZARD, Mrągowo (PL)
(73) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica (PL)
(54) Mechanizm podnoszenia i obracania stolika w meblu
B1 (11) 232712
(41) 2017 07 17
(51) A47C 1/03 (2006.01)
(21) 415794
(22) 2016 01 14
(72) LUBAŚ KAZIMIERZ, Moderówka (PL)
(73) NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(54) Regulowany podłokietnik krzesła

1976
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B1 (11) 232762
(41) 2017 07 31
(51) A47F 1/12 (2006.01)
A47F 3/06 (2006.01)
A47F 7/28 (2006.01)
(21) 415999
(22) 2016 01 30
(72) WÓJCIK TOMASZ, Puchaczów (PL)
(73) WÓJCIK TOMASZ, Puchaczów (PL)
(54) Zabudowa półki szafki lub podobnych
B1 (11) 232737
(41) 2019 03 11
(51) A47L 5/38 (2006.01)
A47L 9/00 (2006.01)
(21) 422740
(22) 2017 09 04
(72) CZECHOWICZ MICHAŁ, Małecz (PL)
(73) CZECHOWICZ MICHAŁ LEOVAC, Małecz (PL)
(54) Stacja odstawcza przewodu ssącego instalacji centralnego odkurzania
B1 (11) 232795
(41) 2018 06 04
(51) A61G 5/10 (2006.01)
(21) 419559
(22) 2016 11 22
(72) MROZIŃSKI SŁAWOMIR, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) MROZIŃSKI SŁAWOMIR P.W. PROFIL, Dąbrowa Górnicza (PL)
(54) Wózek inwalidzki o napędzie ręcznym
B1 (11) 232728
(41) 2018 09 24
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A61H 3/00 (2006.01)
A63B 22/02 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
A63B 24/00 (2006.01)
(21) 420842
(22) 2017 03 14
(72) DUDA SŁAWOMIR, Gliwice (PL); KCIUK SŁAWOMIR, Gliwice (PL);
GEMBALCZYK GRZEGORZ, Żory (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością
ruchową kończyn dolnych, zwłaszcza do reedukacji chodu oraz
sposób sterowania urządzeniem
B1 (11) 232759
(41) 2017 02 13
(51) A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
(21) 413416
(22) 2015 08 07
(72) ANDRYS DOMINIKA, Stargard Szczeciński (PL); KULPA
DANUTA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Emulsja kosmetyczna typu olej/woda
B1 (11) 232827
(41) 2018 03 26
(51) A61K 9/20 (2006.01)
A61K 31/166 (2006.01)
A61K 31/192 (2006.01)
(21) 418702
(22) 2016 09 14
(72) PINDELSKA EDYTA, Warszawa (PL); SOKAL AGNIESZKA,
Warszawa (PL); KOŁODZIEJSKI WACŁAW, Warszawa (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna w postaci tabletki zawierająca
etenzamid
B1 (11) 232678
(51) A61K 9/107 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/92 (2006.01)
A61K 8/9783 (2017.01)

(41) 2017 01 30
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(21) 413254
(22) 2015 07 24
(72) LASOŃ ELWIRA, Kraków (PL); SIKORA ELŻBIETA, Kraków (PL);
OGONOWSKI JAN, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Formulacja nanostrukturalnych nośników lipidowych i sposób
jej wytwarzania
B1 (11) 232677
(41) 2016 10 24
(51) A61K 31/28 (2006.01)
C01G 7/00 (2006.01)
A23L 33/16 (2016.01)
(21) 412005
(22) 2015 04 15
(72) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce (PL); SZCZEPANIAK REMIGIUSZ,
Kielce (PL); SZCZEPANIAK DOMINIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK
MONIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK ELWIRA, Kielce (PL)
(73) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce (PL); SZCZEPANIAK REMIGIUSZ,
Kielce (PL); SZCZEPANIAK DOMINIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK
MONIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK ELWIRA, Kielce (PL)
(54) Wodorozpuszczalne, inteligentne kompleksy złota (III) i zastosowanie wodorozpuszczalnych, inteligentnych kompleksów złota (III)
B1 (11) 232607
(41) 2018 07 02
(51) A61K 33/34 (2006.01)
A01N 59/20 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
A61P 3/00 (2006.01)
(21) 419995
(22) 2016 12 27
(72) DOBRUCKA RENATA, Poznań (PL); DŁUGASZEWSKA JOLANTA,
Poznań (PL); KACZMAREK MARIUSZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania preparatu przeciwdrobnoustrojowego
B1 (11) 232676
(41) 2016 12 05
(51) A61K 36/31 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
(21) 412531
(22) 2015 05 29
(72) WŁODARCZYK MACIEJ, Wrocław (PL); GLEŃSK MICHAŁ,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie nasion lnicznika (Camelina sativa (L.) Crantz) jako
środka śluzowego
B1 (11) 232685
(41) 2017 06 19
(51) A61K 36/254 (2006.01)
A23K 50/90 (2016.01)
A61P 33/00 (2006.01)
(21) 415155
(22) 2015 12 07
(72) PTASZYŃSKA ANETA, Świdnik (PL); CYTRYŃSKA
MAŁGORZATA, Lublin (PL); MUŁENKO WIESŁAW, Lublin (PL);
ZDYBICKA-BARABAS AGNIESZKA, Niedrzwica Duża (PL); BORSUK
GRZEGORZ, Prawiedniki (PL); ZAŁUSKI DANIEL, Nowosiółki (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL);
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL); UNIWERSYTET
JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy
u pszczół i poprawy ich odporności
B1 (11) 232776
(41) 2017 03 27
(51) A61K 38/39 (2006.01)
A61K 9/08 (2006.01)
(21) 414090
(22) 2015 09 21
(72) ŻURAW JÓZEF, Tomaszkowo (PL); JANKOWSKI PIOTR,
Olsztyn (PL); PRZYBYLSKI RAFAŁ, Szczytno (PL); DZWOLAK
IZABELA, Olsztyn (PL)
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(73) SUPERIOR-STREFA JÓZEF ŻURAW I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Dobre Miasto (PL)
(54) Sposób otrzymywania kolagenu hydrolizowanego w płynie
B1 (11) 232605
(41) 2019 01 02
(51) A61L 27/44 (2006.01)
A61L 27/14 (2006.01)
B32B 27/28 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
(62) 401954
(21) 427537
(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); TWAROWSKA-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
B1 (11) 232651
(41) 2018 05 21
(51) A61M 5/20 (2006.01)
A61M 5/315 (2006.01)
A61M 5/24 (2006.01)
(21) 422256
(22) 2017 07 18
(72) STEFAŃSKI ADAM, Gniezno (PL); PLATONOFF ALBERTO
LOZANO, Szczecin (PL)
(73) COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Sprzęgło z systemem blokowania dla medycznego urządzenia
wstrzykującego
B1 (11) 232716
(41) 2018 03 12
(51) A61M 37/00 (2006.01)
A61N 1/30 (2006.01)
A61M 5/172 (2006.01)
(21) 418540
(22) 2016 09 02
(72) DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn (PL)
(73) DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn (PL)
(54) Urządzenie do stymulacji i terapii lekowej
B1 (11) 232806
(41) 2018 11 19
(51) A62C 4/00 (2006.01)
F17C 13/12 (2006.01)
F17C 1/00 (2006.01)
B65B 31/04 (2006.01)
(21) 421608
(22) 2017 05 17
(72) KILIAN JAROSŁAW, Złocieniec (PL); ZIÓŁKOWSKI PAWEŁ,
Złocieniec (PL)
(73) FLOW TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złocieniec (PL)
(54) Cieczowy przerywacz płomienia
B1 (11) 232767
(41) 2018 07 30
(51) B01D 53/34 (2006.01)
B01D 45/12 (2006.01)
B01D 53/68 (2006.01)
A47L 9/16 (2006.01)
B01D 53/44 (2006.01)
(21) 420301
(22) 2017 01 25
(72) PAROSA RYSZARD, Wrocław (PL)
(73) MTT Technologies GmbH, Köniz (CH)
(54) System do oczyszczania gazów i sposób oczyszczania gazów

1977

B1 (11) 232701
(41) 2018 06 04
(51) B01D 53/78 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
(21) 419634
(22) 2016 11 29
(72) PEŁCZYŃSKI RYSZARD TADEUSZ, Warszawa (PL); PEŁCZYŃSKI
TADEUSZ ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) PEŁCZYŃSKI RYSZARD TADEUSZ, Warszawa (PL); PEŁCZYŃSKI
TADEUSZ ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ do eliminacji emisji CO2 do atmosfery z bloku
energetycznego
B1 (11) 232655
(41) 2017 09 25
(51) B01J 19/00 (2006.01)
F28D 1/06 (2006.01)
F28F 21/06 (2006.01)
(21) 416565
(22) 2016 03 21
(72) JABŁOŃSKI PIOTR, Gdańsk (PL)
(73) JABŁOŃSKI PIOTR, Gdańsk (PL)
(54) Korpus reaktora, szczególnie bioreaktora
B1 (11) 232700
(41) 2018 04 23
(51) B01J 20/12 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/62 (2006.01)
(21) 419144
(22) 2016 10 18
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); SZCZEPANIK BEATA,
Kielce (PL); ROGALA PAWEŁ, Chmielnik (PL); BANAŚ DARIUSZ,
Kielce (PL); KUBALA-KUKUŚ ALDONA, Kielce (PL); STABRAWA
ILONA, Sędziszów (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania
jonów rtęci Hg2+ z fazy wodnej
B1 (11) 232632
(41) 2018 10 22
(51) B01J 20/12 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/52 (2006.01)
(21) 421326
(22) 2017 04 18
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); SZCZEPANIK BEATA,
Kielce (PL); PIOTROWSKI KRZYSZTOF, Szałsza (PL); SAKIEWICZ
PIOTR, Gliwice (PL); SOŁTYS JÓZEF, Gliwice (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL); POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH, Gliwice (PL);
SOŁTYS JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE
INTERMARK, Gliwice (PL)
(54) Sposób syntezy adsorbentu haloizytowego i oczyszczania ścieków zwłaszcza odpadowych uzdrowiskowych siarczkowo-chlorkowych wód pokąpielowych
B1 (11) 232784
(41) 2018 01 03
(51) B01J 20/16 (2006.01)
B01J 20/04 (2006.01)
A01K 1/01 (2006.01)
(21) 417749
(22) 2016 06 28
(72) SAKIEWICZ PIOTR, Gliwice (PL); PIOTROWSKI KRZYSZTOF,
Szałsza (PL); CEBULA JAN, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); AKADEMIA
TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Złoże filtracyjno-sorpcyjne
B1 (11) 232764
(51) B01J 23/745 (2006.01)
B01J 23/75 (2006.01)
B01J 21/04 (2006.01)
C01B 32/162 (2017.01)
B82Y 40/00 (2011.01)

(41) 2017 08 16
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(21) 416417
(22) 2016 03 08
(72) LOTA KATARZYNA, Poznań (PL); LOTA GRZEGORZ,
Poznań (PL); ACZNIK ILONA, Biały Bór (PL); SIERCZYŃSKA
AGNIESZKA, Koziegłowy (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania katalizatora do wytwarzania wielościennych nanorurek węglowych
B1 (11) 232821
(41) 2015 06 08
(51) B03C 1/30 (2006.01)
B04C 5/04 (2006.01)
B07B 4/04 (2006.01)
B07B 7/02 (2006.01)
B07B 7/04 (2006.01)
B07B 9/02 (2006.01)
(21) 406250
(22) 2013 11 26
(72) CZECH ADAM, Herby (PL)
(73) CZECH ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI
WTÓRNYMI HERMEX, Herby (PL)
(54) Urządzenie do czyszczenia i klasyfikacji ziarnowej drobnych
odpadów metalurgicznych oraz sposób czyszczenia i klasyfikacji
ziarnowej drobnych odpadów metalurgicznych
B1 (11) 232780
(41) 2017 08 16
(51) B05D 5/08 (2006.01)
D06M 10/04 (2006.01)
(21) 416019
(22) 2016 02 03
(72) TYCZKOWSKI JACEK, Łódź (PL); KAPICA RYSZARD, Łódź (PL);
MARKIEWICZ JUSTYNA, Łódź (PL); TYCZKOWSKA-SIEROŃ EWA,
Łódź (PL); KIRYSZEWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL); MAŁACHOWSKI
ADAM, Dębowiec (PL); MAŁACHOWSKI BARTOSZ, Dębowiec (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); MAŁACHOWSKI ADAM
PRACOWNIA SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO MAŁACHOWSKI
SPÓŁKA CYWILNA, Dębowiec (PL); MAŁACHOWSKA DANUTA
PRACOWNIA SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO MAŁACHOWSKI
SPÓŁKA CYWILNA, Dębowiec (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanowarstwy przeciwgrzybiczej na powierzchni materiałów tekstylnych
B1 (11) 232741
(41) 2018 09 24
(51) B05D 5/12 (2006.01)
H01L 31/101 (2006.01)
(62) 411268
(21) 426745
(22) 2015 02 27
(72) STANEK EDYTA, Rzeszów (PL); CYCOŃ DAWID, Rzeszów (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) Sposób nanoszenia enkapsulantu warstw aktywnych na podłoża elektrod ogniw fotowoltaicznych III generacji
B1 (11) 232751
(41) 2015 02 16
(51) B07B 1/00 (2006.01)
B07B 13/11 (2006.01)
(21) 405047
(22) 2013 08 12
(72) CIEŚLIKOWSKI BARTOSZ, Przysucha (PL); SIKORA LESZEK,
Radom (PL); FIGARSKI RADOSŁAW, Radom (PL); MAMERSKI
MARCIN, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Zespół do oddzielania i sposób oddzielania wybranych obiektów wadliwych z grupy obiektów stosowanych w przemyśle tytoniowym
B1 (11) 232817
(51) B08B 3/12 (2006.01)
C23G 5/00 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
(21) 403015

(41) 2014 09 15

(22) 2013 03 06
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(72) NIEMCZEWSKI BOGDAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Mieszanina oczyszczająca do oczyszczania ultradźwiękowego
w wodnych roztworach alkalicznych, zawierająca metakrzemian
sodu i fosforan trójsodowy
B1 (11) 232818
(41) 2014 09 15
(51) B08B 3/12 (2006.01)
C23G 5/00 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
(21) 403016
(22) 2013 03 06
(72) NIEMCZEWSKI BOGDAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Mieszanina oczyszczająca do oczyszczania ultradźwiękowego
w wodnych roztworach alkalicznych, zawierająca metakrzemian
sodu i węglan sodu
B1 (11) 232713
(41) 2017 10 09
(51) B21C 23/04 (2006.01)
B21C 25/02 (2006.01)
B29C 48/03 (2019.01)
B29C 57/00 (2006.01)
(21) 416772
(22) 2016 04 06
(72) MICHALCZYK JACEK, Częstochowa (PL); BANASZEK
GRZEGORZ, Rzeki Małe (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób współbieżnego wyciskania tulei z kołnierzem
B1 (11) 232601
(41) 2018 11 19
(51) B21H 1/14 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
B21H 8/02 (2006.01)
(21) 425814
(22) 2018 06 04
(72) TOMCZAK JANUSZ, Świdnik (PL); PATER ZBIGNIEW, Turka (PL);
BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Narzędzie do walcowania skośnego kul
B1 (11) 232672
(41) 2014 08 04
(51) B22F 9/02 (2006.01)
B01J 13/00 (2006.01)
B23K 26/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 402545
(22) 2013 01 25
(72) SIUZDAK KATARZYNA, Gdańsk (PL); SAWCZAK MIROSŁAW,
Dzierżążno (PL); CENIAN ADAM, Gdynia (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanocząstek ditlenku tytanu modyfikowanych metalami szlachetnymi jak platyna, srebro i złoto, zwłaszcza
do fotokatalizy
B1 (11) 232725
(41) 2017 01 30
(51) B23F 1/06 (2006.01)
B23F 9/08 (2006.01)
B23F 15/00 (2006.01)
(21) 413206
(22) 2015 07 21
(72) BATSCH MICHAŁ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób modyfikowania linii zębów koła zębatego
B1 (11) 232602
(41) 2019 01 14
(51) B23Q 11/10 (2006.01)
(21) 425849
(22) 2018 06 07
(72) PASIERBIEWICZ KAMIL, Lublin (PL); WALCZAK MARIUSZ,
Lublin (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Dozownik z zasobnikiem cieczy wspomagającej gwintowanie
i sposób podawania cieczy na gwintownik
B1 (11) 232648
(41) 2018 07 30
(51) B25B 11/00 (2006.01)
D21F 13/00 (2006.01)
D21F 13/02 (2006.01)
F26B 5/12 (2006.01)
F26B 9/06 (2006.01)
(21) 420287
(22) 2017 01 24
(72) JĘDRZEJCZYK ROMAN, Kraków (PL); CHLEBDA DAMIAN,
Brzączowice (PL); JODŁOWSKI PRZEMYSŁAW, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL); POLITECHNIKA
KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków (PL)
(54) Stolik podciśnieniowy do wytwarzania arkuszy materiałów
nanokompozytowych
B1 (11) 232702
(41) 2017 09 25
(51) B27K 5/00 (2006.01)
B27K 5/02 (2006.01)
(21) 416609
(22) 2016 03 23
(72) NOWAK MAREK MICHAŁ, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(73) WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
GRODZISK WIELKOPOLSKI (PL)
(54) Sposób przebarwiania listew drewnianych
B1 (11) 232828
(41) 2018 04 09
(51) B27M 1/02 (2006.01)
B27M 3/18 (2006.01)
E04C 2/12 (2006.01)
(21) 418884
(22) 2016 09 27
(72) BYRTEK MIECZYSŁAW, Zarzecze (PL)
(73) BYRTEK MIECZYSŁAW, Zarzecze (PL)
(54) Sposób otrzymywania forniru drewnianego rustykalnego,
zwłaszcza dębowego
B1 (11) 232629
(41) 2018 04 09
(51) B27M 3/18 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
(21) 418885
(22) 2016 09 27
(72) LUBIEJEWSKI LESZEK, Zalewo (PL)
(73) LUBIEJEWSKI LESZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DOLUX-M, Zalewo (PL)
(54) Sposób wytwarzania półek, blatów meblowych o nieregularnym kształcie lica z zachowaniem naturalnej faktury zewnętrznej
drewna w postaci kory
B1 (11) 232760
(41) 2017 04 10
(51) B28B 1/00 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
E04B 1/04 (2006.01)
(21) 414310
(22) 2015 10 07
(72) GINTER KAZIMIERZ, Chojnice (PL)
(73) GINTER KAZIMIERZ ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Chojnice (PL)
(54) Sposób wytwarzania prefabrykatów betonowych o charakterze
nanostrukturalnym
B1 (11) 232627
(41) 2018 02 12
(51) B28B 1/26 (2006.01)
C04B 35/06 (2006.01)
C04B 26/18 (2006.01)
(21) 418267
(22) 2016 08 08
(72) BRÓZDA KRZYSZTOF, Rudna Mała (PL)
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(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREMEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementów cienkościennych z mieszanki
mineralno-żywicznej oraz element cienkościenny z mieszanki mineralno-żywicznej
B1 (11) 232825
(41) 2016 12 05
(51) B28D 1/06 (2006.01)
B23D 51/20 (2006.01)
B26D 1/45 (2006.01)
(21) 412500
(22) 2015 05 27
(72) PARGIEŁA STANISŁAW, Szabelnia (PL); PAWLIK JAN,
Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(73) GRANIT-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świetokrzyski (PL)
(54) Urządzenie do cięcia bloków twardych materiałów i sposób
cięcia bloków twardych materiałów
B1 (11) 232729
(41) 2018 09 24
(51) B29B 17/00 (2006.01)
B29C 43/02 (2006.01)
B29C 43/20 (2006.01)
B29C 44/02 (2006.01)
B29C 44/06 (2006.01)
B29C 44/14 (2006.01)
C08J 11/04 (2006.01)
(21) 420868
(22) 2017 03 16
(72) KUZIA MICHAŁ OLAF, Orzech (PL)
(73) KUZIA MICHAŁ OLAF, Orzech (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyty konstrukcyjno-termoizolacyjnej
oraz płyta konstrukcyjno-termoizolacyjna
B1 (11) 232747
(41) 2018 01 03
(51) B29B 17/02 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B03D 1/14 (2006.01)
(21) 417736
(22) 2016 06 27
(72) KOTULSKI ARTUR, Olkusz (PL)
(73) KOTULSKI ARTUR ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH AMPLAST, Olkusz (PL)
(54) Instalacja do separacji tworzyw sztucznych w kąpieli wodnej
i sposób separacji tworzyw sztucznych
B1 (11) 232837
(41) 2016 08 29
(51) B29C 45/00 (2006.01)
B29C 45/36 (2006.01)
B29C 45/26 (2006.01)
(21) 411285
(22) 2015 02 16
(72) BACZKOWSKI PIOTR, Gliwice (PL); SKAŁKA WITOLD, Gliwice (PL)
(73) PGB-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Forma wtryskowa oraz sposób produkcji trzpienia rozpierającego
B1 (11) 232647
(41) 2018 04 23
(51) B29C 67/20 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 9/228 (2006.01)
C08L 23/08 (2006.01)
C08L 23/16 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 3/015 (2018.01)
(21) 419160
(22) 2016 10 18
(72) BINIAŚ DOROTA, Czechowice-Dziedzice (PL); BINIAŚ
WŁODZIMIERZ, Czechowice-Dziedzice (PL); MACHNICKA ALICJA,
Bielsko-Biała (PL); JANICKI JAROSŁAW, Bielsko-Biała (PL); HANUS
MONIKA, Szczyrk (PL)
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(73) AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA
W BIELSKU-BIAŁEJ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób wytwarzania mikroporowatych włókien lub folii z blend
EVOH/elastomer termoplastyczny z AgNPs
B1 (11) 232624
(41) 2017 10 23
(51) B29D 11/00 (2006.01)
B29C 45/26 (2006.01)
(21) 416842
(22) 2016 04 15
(72) ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin (PL)
(73) ZIMNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL); ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych z etykietą i opakowanie z tworzywa sztucznego z etykietą
B1 (11) 232623
(41) 2017 10 09
(51) B32B 15/01 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
B32B 15/16 (2006.01)
(21) 416672
(22) 2016 03 29
(72) SZCZEPANIK STEFAN, Niepołomice (PL); NIKIEL PIOTR,
Kraków (PL); BEDNARCZYK PIOTR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania płaskiego warstwowego materiału kompozytowego
B1 (11) 232720
(41) 2019 01 02
(51) B60J 5/04 (2006.01)
(21) 422061
(22) 2017 06 28
(72) PICCARI GUIDO, Rivoli (IT)
(73) IPB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim (PL)
(54) Sposób wytwarzania obrzeża wnęki drzwi pojazdu i obrzeże
wnęki drzwi pojazdu
B1 (11) 232622
(41) 2017 08 28
(51) B60N 2/42 (2006.01)
B60R 21/055 (2006.01)
(21) 416282
(22) 2016 02 26
(72) NIEZGODA TADEUSZ, Warszawa (PL); DZIEWULSKI PAWEŁ,
Ząbki (PL); KĘDZIERSKI PIOTR, Dłużyna (PL); SŁAWIŃSKI
GRZEGORZ, Kręczki (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Nakładka na fotele pojazdów komunikacji zbiorowej
B1 (11) 232794
(41) 2019 03 25
(51) B60R 16/023 (2006.01)
B60L 15/02 (2006.01)
(21) 426936
(22) 2018 09 06
(72) WENDEKER MICHAŁ, Warszawa (PL); TULWIN TYTUS, Lublin (PL)
(73) VERS PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Układ i sposób zarządzania energią pojazdu elektrycznego
B1 (11) 232697
(41) 2018 01 15
(51) B63B 21/00 (2006.01)
B63B 59/02 (2006.01)
E02B 3/20 (2006.01)
E02B 3/26 (2006.01)
F16F 15/03 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
(21) 417935
(22) 2016 07 12
(72) KORZONEK MACIEJ, Gdynia (PL)
(73) KORZONEK MACIEJ, Gdynia (PL)
(54) Urządzenie do cumowania statków wodnych
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B1 (11) 232681
(41) 2017 03 27
(51) B63B 41/00 (2006.01)
B63B 3/38 (2006.01)
B63B 35/79 (2006.01)
(21) 414010
(22) 2015 09 15
(72) SOBASZEK MIROSŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Hydro-elastyczna płetwa mieczowa
B1 (11) 232731
(41) 2019 01 14
(51) B64C 27/08 (2006.01)
B64C 27/00 (2006.01)
(21) 422099
(22) 2017 07 03
(72) WAWRZYŃSKI PAWEŁ, Falenty Nowe (PL)
(73) WAWRZYŃSKI PAWEŁ, Falenty Nowe (PL)
(54) Multikopter z wirnikami o zmiennym kącie natarcia i sposób
sterowania jego lotem
B1 (11) 232732
(41) 2019 01 14
(51) B64C 27/08 (2006.01)
B64C 27/00 (2006.01)
(21) 422100
(22) 2017 07 03
(72) WAWRZYŃSKI PAWEŁ, Falenty Nowe (PL)
(73) WAWRZYŃSKI PAWEŁ, Falenty Nowe (PL)
(54) Pojazd latający z kilkoma zespołami napędowymi i sposób
sterowania jego lotem
B1 (11) 232733
(41) 2019 01 14
(51) B64C 27/22 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
B64C 11/48 (2006.01)
B64C 3/38 (2006.01)
(21) 422168
(22) 2017 07 10
(72) GRANOSIK GRZEGORZ, Łódź (PL); KUBAT MATEUSZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Bezzałogowy pojazd latający
B1 (11) 232749
(41) 2019 01 28
(51) B64C 33/02 (2006.01)
B64C 33/00 (2006.01)
(21) 422294
(22) 2017 07 21
(72) SOCHACKI WOJCIECH, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Mechanizm przeniesienia napędu na skrzydła entomoptera
B1 (11) 232606
(41) 2018 07 02
(51) B64D 47/00 (2006.01)
G12B 9/04 (2006.01)
(21) 419965
(22) 2016 12 23
(72) JANOSZEK ZBIGNIEW, Bielsko-Biała (PL)
(73) JANOSZEK ZBIGNIEW, Bielsko-Biała (PL)
(54) Urządzenie zabezpieczające rejestrator katastroficzny
B1 (11) 232796
(41) 2018 06 18
(51) B65B 11/00 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
(21) 419855
(22) 2016 12 16
(72) IDKOWIAK EDMUND, Mosina (PL)
(73) IDKOWIAK EDMUND ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY
IDMAR, Mosina (PL)
(54) Zespół do owijania, w szczególności bel słomy
B1 (11) 232654
(41) 2018 08 13
(51) B65C 9/10 (2006.01)
(21) 420440
(22) 2017 02 06
(72) SZUSTA JAROSŁAW, Białystok (PL); CHOROMAŃSKI
KAZIMIERZ, Białystok (PL)
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(73) MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Bufor taśmy z etykietami
B1 (11) 232709
(41) 2018 07 02
(51) B65D 47/04 (2006.01)
(21) 419871
(22) 2016 12 19
(72) KRAJEWSKI DARIUSZ JERZY, Massagno (CH)
(73) KRAJEWSKI DARIUSZ JERZY, Massagno (CH)
(54) Dozownik z nakrętką do saszetek
B1 (11) 232826
(41) 2017 07 17
(51) B65D 77/06 (2006.01)
B65D 19/22 (2006.01)
B65D 88/16 (2006.01)
(21) 415702
(22) 2016 01 04
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); TREFON ARKADIUSZ,
Kostkowice (PL)
(73) TREFON ARKADIUSZ, Kostkowice (PL); SOSNA EDWARD,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Paleta na elastyczny pojemnik do cieczy
B1 (11) 232635
(41) 2018 11 19
(51) B65G 1/04 (2006.01)
B66F 9/07 (2006.01)
(21) 421635
(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) 232644
(41) 2018 02 12
(51) B65H 27/00 (2006.01)
B65H 5/06 (2006.01)
B65C 9/32 (2006.01)
(21) 418300
(22) 2016 08 11
(72) KONCZEREWICZ ŁUKASZ, Białystok (PL); TRYKOZKO JACEK,
Kozińce (PL)
(73) MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Wałek dociskowy do przesuwania wstęgi etykiet lub rękawa
etykiet typu sleeve
B1 (11) 232754
(41) 2015 12 07
(51) B82B 3/00 (2006.01)
B04B 3/00 (2006.01)
B04B 1/00 (2006.01)
(21) 408437
(22) 2014 06 04
(72) BANACH MARCIN, Pałecznica (PL); PULIT JOLANTA, Alwernia (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wirowania nanocząstek srebra, złota, miedzi, platyny,
niklu, selenu albo ceru
B1 (11) 232823
(41) 2016 01 18
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C09K 11/77 (2006.01)
(21) 411728
(22) 2015 03 27
(72) BAZYLIŃSKA URSZULA, Wrocław (PL); WAWRZYŃCZYK
DOMINIKA, Pisanowice (PL); SAMOĆ MAREK, Wrocław (PL); WILK
KAZIMIERA ANNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Biokompatybilne nanonośniki polimerowe oraz sposób
ich otrzymywania
B1 (11) 232775
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)

(41) 2017 03 27
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(21) 413966
(22) 2015 09 14
(72) MARZEC ANNA MARIA, Drożejowice (PL); PĘDZICH ZBIGNIEW,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanokompozytów TiO2-SnO2
B1 (11) 232674
(41) 2016 05 09
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C01G 41/00 (2006.01)
(21) 410147
(22) 2014 11 14
(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE
GRZEGORZ, Gliwice (PL); DUBRAWSKI MAREK, Gliwice (PL);
CHMIELARZ ANDRZEJ, Gliwice (PL); KOPYTO DOROTA, Gliwice (PL);
STASZEWSKI MARIUSZ, Gliwice (PL); MAJEWSKI TOMASZ,
Warszawa (PL); PIĘTASZEWSKI JAN, Warszawa (PL); MICHAŁOWSKI
JERZY, Warszawa (PL); PIETEK ELŻBIETA, Gliwice (PL); MACHELSKA
GRAŻYNA, Gliwice (PL); WITMAN KRYSTYNA, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); WOJSKOWA
AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL); INNOVATOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego wolframianu (VI) kobaltu (II) wysokiej czystości
B1 (11) 232680
(41) 2017 03 13
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 33/18 (2006.01)
(21) 413929
(22) 2015 09 10
(72) PODSIADŁO SŁAWOMIR, Warszawa (PL); BIAŁOGŁOWSKI
MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanoprętów kesterytu
B1 (11) 232787
(41) 2018 05 07
(51) C01B 32/158 (2017.01)
C01B 32/182 (2017.01)
C01B 32/198 (2017.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 419359
(22) 2016 11 03
(72) ŻELECHOWSKA KAMILA, Gdańsk (PL); BIERNAT JAN, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób modyfikowania grupami bisfosfonowymi i/lub fosfonowymi materiałów węglowych zwłaszcza nanomateriałów
B1 (11) 232744
(41) 2016 08 16
(51) C01B 33/18 (2006.01)
A62D 3/00 (2006.01)
B01D 39/06 (2006.01)
(21) 411241
(22) 2015 02 11
(72) MAKOWSKA KATARZYNA, Skoki (PL); LIPECKA SYLWIA,
Poznań (PL); URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); PISZCZEK
KAZIMIERZ, Bydgoszcz (PL); SKÓRCZEWSKA KATARZYNA,
Mała Cerkwica (PL); LEWANDOWSKI KRZYSZTOF, Chełmno (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL); UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Włókno krzemionkowe i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 232815
(41) 2013 09 16
(51) C02F 9/14 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
C02F 3/28 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
(21) 398400
(22) 2012 03 12
(72) CEMA GRZEGORZ, Mikołów (PL); SURMACZ-GÓRSKA
JOANNA, Gliwice (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób oczyszczania ścieków komunalnych i biologiczna
oczyszczalnia ścieków zwłaszcza do usuwania związków azotu

(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowego

B1 (11) 232639
(41) 2015 03 30
(51) C03C 10/00 (2006.01)
C03C 14/00 (2006.01)
C03C 6/02 (2006.01)
(21) 405344
(22) 2013 09 16
(72) WASYLAK JAN, Kraków (PL); REBEN MANUELA, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania płytek szkło-krystalicznych z wykorzystaniem odpadowej stłuczki kineskopowej CRT

B1 (11) 232690
(41) 2018 01 15
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
(21) 417841
(22) 2016 07 05
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); NIWALD-JAŹWIŃSKA
WERONIKA, Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA
ELŻBIETA, Łódź (PL); OGRODOWCZYK DOMINIKA, Grodzisko (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowego

B1 (11) 232640
(41) 2014 05 12
(51) C03C 15/00 (2006.01)
B44C 1/22 (2006.01)
C03B 31/00 (2006.01)
(21) 401454
(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 chemicznej obróbki trójwymiarowych przeźroczystych
lub matowych struktur na powierzchni szkła, zwłaszcza tafli szklanych

B1 (11) 232691
(41) 2018 01 15
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
(21) 417842
(22) 2016 07 05
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); NIWALD-JAŹWIŃSKA
WERONIKA, Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA
ELŻBIETA, Łódź (PL); OGRODOWCZYK DOMINIKA, Grodzisko (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowego

B1 (11) 232840
(41) 2015 04 13
(51) C03C 15/00 (2006.01)
C03C 17/25 (2006.01)
C03C 17/28 (2006.01)
G02B 1/11 (2015.01)
(21) 405588
(22) 2013 10 09
(72) DOROS WIESŁAW, Rzeszów (PL); DOROS TEODORA,
Rzeszów (PL); SZCZEPANIK WALDEMAR, Kraków (PL)
(73) D.A. GLASS DOROS TEODORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica (PL)
(54) Sposób wytwarzania powłok antyrefleksyjnych na podłożu
szklanym o ulepszonych właściwościach czyszczących
B1 (11) 232761
(41) 2017 07 17
(51) C04B 33/13 (2006.01)
C04B 33/132 (2006.01)
(21) 415816
(22) 2016 01 15
(72) DUDEK MAGDALENA, Kraków (PL); GAJEK MARCIN, Kraków (PL);
RAPACZ-KMITA ALICJA, Wadowice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania płytek klinkierowych
B1 (11) 232688
(41) 2018 01 15
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
(21) 417837
(22) 2016 07 05
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); NIWALD-JAŹWIŃSKA
WERONIKA, Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA
ELŻBIETA, Łódź (PL); OGRODOWCZYK DOMINIKA, Grodzisko (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowego
B1 (11) 232689
(41) 2018 01 15
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
(21) 417840
(22) 2016 07 05
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); NIWALD-JAŹWIŃSKA
WERONIKA, Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA
ELŻBIETA, Łódź (PL); OGRODOWCZYK DOMINIKA, Grodzisko (PL)

B1 (11) 232692
(41) 2018 01 15
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
(21) 417843
(22) 2016 07 05
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); NIWALD-JAŹWIŃSKA
WERONIKA, Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA
ELŻBIETA, Łódź (PL); OGRODOWCZYK DOMINIKA, Grodzisko (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowo-magnezowego
B1 (11) 232693
(41) 2018 01 15
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
(21) 417844
(22) 2016 07 05
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); NIWALD-JAŹWIŃSKA
WERONIKA, Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA
ELŻBIETA, Łódź (PL); OGRODOWCZYK DOMINIKA, Grodzisko (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowego
B1 (11) 232717
(41) 2018 01 15
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
(21) 417845
(22) 2016 07 05
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); NIWALD-JAŹWIŃSKA
WERONIKA, Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA
ELŻBIETA, Łódź (PL); OGRODOWCZYK DOMINIKA, Grodzisko (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowego
B1 (11) 232694
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
(21) 417846

(41) 2018 01 15

(22) 2016 07 05
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(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); NIWALD-JAŹWIŃSKA
WERONIKA, Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA
ELŻBIETA, Łódź (PL); OGRODOWCZYK DOMINIKA, Grodzisko (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowego
B1 (11) 232695
(41) 2018 01 15
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
(21) 417848
(22) 2016 07 05
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); NIWALD-JAŹWIŃSKA
WERONIKA, Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA
ELŻBIETA, Łódź (PL); OGRODOWCZYK DOMINIKA, Grodzisko (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowego
B1 (11) 232696
(41) 2018 01 15
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
(21) 417849
(22) 2016 07 05
(72) OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL); NIWALD-JAŹWIŃSKA
WERONIKA, Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); SOBIECKA
ELŻBIETA, Łódź (PL); OGRODOWCZYK DOMINIKA, Grodzisko (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego
wapniowo-magnezowego
B1 (11) 232664
(41) 2019 02 11
(51) C07C 49/76 (2006.01)
C07C 49/825 (2006.01)
C07C 45/72 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) 422403
(22) 2017 07 31
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 2’-hydroksy-4-butylochalkon i sposób otrzymywania 2’-hydroksy-4-butylochalkonu.
B1 (11) 232666
(41) 2019 02 11
(51) C07C 49/76 (2006.01)
C07C 49/825 (2006.01)
C07C 45/72 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) 422405
(22) 2017 07 31
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 2’-hydroksy-4-propylochalkon i sposób otrzymywania 2’-hydroksy-4-propylochalkonu.
B1 (11) 232667
(41) 2019 02 11
(51) C07C 49/76 (2006.01)
C07C 45/72 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
(21) 422406
(22) 2017 07 31
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 3’-Amino-4-karboksychalkon i sposób otrzymywania 3’-amino-4-karboksychalkonu

1983

B1 (11) 232668
(41) 2019 02 11
(51) C07C 49/76 (2006.01)
C07C 45/72 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 422407
(22) 2017 07 31
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 2’-Amino-4-karboksychalkon i sposób otrzymywania 2’-amino-4-karboksychalkonu.
B1 (11) 232665
(41) 2019 02 11
(51) C07C 49/84 (2006.01)
C07C 49/825 (2006.01)
C07C 45/72 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) 422404
(22) 2017 07 31
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Rawicz (PL); ANIOŁ MIROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 2’-hydroksy-4-propoksychalkon i sposób otrzymywania 2’-hydroksy-4-propoksychalkonu.
B1 (11) 232790
(41) 2018 05 21
(51) C07C 67/08 (2006.01)
C07C 69/716 (2006.01)
C07C 67/58 (2006.01)
(21) 419458
(22) 2016 11 14
(72) MUSIOŁ MARTA, Gierałtowice (PL); GILLNER DANUTA,
Gliwice (PL); MATUSZEK KAROLINA, Ruda Śląska (PL); CHROBOK
ANNA, Zbrosławice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania estrów kwasu lewulinowego
B1 (11) 232727
(41) 2018 08 27
(51) C07C 67/08 (2006.01)
C07C 69/70 (2006.01)
(21) 420623
(22) 2017 02 21
(72) SYNORADZKI LUDWIK, Warszawa (PL); HAJMOWICZ HALINA,
Warszawa (PL); ZAWADA KRZYSZTOF, Kozietuły (PL); WISIALSKI
JERZY, Warszawa (PL); SOBIECKA AGNIESZKA, Warszawa (PL);
JAŃCZEWSKI DOMINIK, Warszawa (PL); JERZAK ANNA,
Warszawa (PL); RYBAK BARTOSZ, Warszawa (PL); ŻUK PAWEŁ,
Warszawa (PL); PRZEDPEŁSKA RENATA, Płońsk (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania winianów n-alkoholi C1−C3
B1 (11) 232738
(41) 2018 09 10
(51) C07C 233/06 (2006.01)
C07C 231/00 (2006.01)
(21) 424005
(22) 2017 12 22
(72) LOCHYŃSKI STANISŁAW, Wrocław (PL); STRYJEWSKA
AGNIESZKA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) N-[(1R,6S)-4,7,7-trimetylobicyklo[4.1.0]hept-4-en-3-ylo]acetamid i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 232830
(41) 2018 08 27
(51) C07C 271/64 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) 420626
(22) 2017 02 23
(72) KOZAKIEWICZ DARIUSZ, Jaworzno (PL); POLAŃSKI
JAROSŁAW, Katowice (PL); JAMPILEK JOSEF, Bratysława (SK);
IMRAMOWSKY ALES, Pardubice (CZ); STEPANKOVA SARKA,
Pardubice (CZ)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL); DK
CHEM ORGANIC SYNTHESIS LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jaworzno (PL)
(54) Nowe pochodne karbaminianów oraz ich zastosowanie

1984
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B1 (11) 232831
(41) 2018 08 27
(51) C07C 271/64 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) 420629
(22) 2017 02 23
(72) KOZAKIEWICZ DARIUSZ, Jaworzno (PL); POLAŃSKI JAROSŁAW,
Katowice (PL); JAMPILEK JOSEF, Bratysława (SK); IMRAMOWSKY
ALES, Pardubice (CZ); STEPANKOVA SARKA, Pardubice (CZ)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL); DK
CHEM ORGANIC SYNTHESIS LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jaworzno (PL)
(54) Nowe pochodne karbaminianów oraz ich zastosowanie
B1 (11) 232838
(41) 2014 07 07
(51) C07D 233/92 (2006.01)
(21) 402259
(22) 2012 12 27
(72) WIERZCHOWSKI MARCIN, Poznań (PL); GOŚLIŃSKI TOMASZ,
Poznań (PL); TYKARSKA EWA, Poznań (PL); JUSIAK WERONIKA,
Poznań (PL); SOBIAK STANISŁAW, Poznań (PL); PISKORZ
JAROSŁAW, Inowrocław (PL); KRYJEWSKI MICHAŁ, Jędrzejewo (PL);
SZCZOTKO WOJCIECH, Wilkowo (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Pochodne dinitryli oraz sposób otrzymywania pochodnych
dinitryli
B1 (11) 232814
(41) 2006 03 06
(51) C07D 253/075 (2006.01)
A61K 31/53 (2006.01)
A61P 31/18 (2006.01)
(21) 378107
(22) 2004 02 05
(30) PCT/EP03/01289
2003 02 07
WO
(86) 2004 02 05
PCT/EP04/50084
(87) 2004 09 02
WO04/074266
(72) LEWI PAULUS JOANNES, Beerse (BE); JANSSEN PAUL
ADRIAN JAN, Beerse (BE); DE JONGE MARC RENÉ, Beerse (BE);
KOYMANS LUCIEN MARIA HENRICUS, Beerse (BE); VINKERS
HENDRIK MAARTEN, Beerse (BE); DAEYAERT FREDERIK FRANS
DESIRÉ, Beerse (BE); HEERES JAN, Beerse (BE); LEENDERS RUBEN
GERARDUS GEORGE, Nijmegen (NL); HOORNAERT GEORGES
JOSEPH CORNELIUS, Leuven (BE); KILONDA AMURI, Leuven (BE);
LUDOVICI DONALD WILLIAM, Titusville (US)
(73) Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse (BE)
(54) Pochodne 1,2,4-triazynowe, ich zastosowanie i zawierająca
je kompozycja farmaceutyczna
B1 (11) 232617
(41) 2015 04 13
(51) C07D 285/14 (2006.01)
A01N 43/828 (2006.01)
(21) 405491
(22) 2013 09 30
(72) ŚMIGLAK MARCIN, Poznań (PL); POSPIESZNY HENRYK,
Poznań (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL); KUKAWKA
RAFAŁ, Poznań (PL); LEWANDOWSKI PIOTR, Koszalin (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL); INSTYTUT OCHRONY ROŚLINPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Pochodne kwasu 7-karboksy-benzo[1,2,3]tiadiazolowego
B1 (11) 232618
(41) 2015 04 13
(51) C07D 285/14 (2006.01)
A01N 43/828 (2006.01)
(21) 405507
(22) 2013 10 01
(72) ŚMIGLAK MARCIN, Poznań (PL); POSPIESZNY HENRYK,
Poznań (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL); KUKAWKA
RAFAŁ, Poznań (PL); LEWANDOWSKI PIOTR, Koszalin (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL); INSTYTUT OCHRONY ROŚLINPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Pochodne S-metyloestru kwasu 7-karboksybenzo[1,2,3]tiadiazolowego
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B1 (11) 232820
(41) 2015 06 08
(51) C07D 487/04 (2006.01)
(21) 406299
(22) 2013 11 28
(72) MOJZYCH MARIUSZ, Siedlce (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Nowe pochodne układu 1H-pirazolo [4,3-e][1,2,4] triazyny z chiralną grupą sulfonamidową i sposób ich otrzymywania
B1 (11) 232663
(41) 2019 01 02
(51) C07F 9/10 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 422073
(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)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Fosfatydylocholiny oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 232660
(41) 2018 11 05
(51) C07J 63/00 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
(21) 421385
(22) 2017 04 24
(72) BARYCZA BARBARA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Ester kwasu betulonowego i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 232661
(41) 2018 11 05
(51) C07J 63/00 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
(21) 421386
(22) 2017 04 24
(72) BARYCZA BARBARA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Ester kwasu betulonowego i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 232662
(41) 2018 11 05
(51) C07J 63/00 (2006.01)
C12R 1/785 (2006.01)
(21) 421387
(22) 2017 04 24
(72) BARYCZA BARBARA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Ester kwasu betulonowego i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 232743
(41) 2016 03 14
(51) C07K 19/00 (2006.01)
C07K 7/06 (2006.01)
C07C 53/126 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61K 38/08 (2006.01)
A61K 8/64 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 409397
(22) 2014 09 08
(72) MAJKA ZBIGNIEW, Brzezówka (PL); PIECZYKOLAN JERZY
SZCZEPAN, Gorajec-Zastawie (PL)
(73) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(54) Lipopeptyd antyangiogenny, zawierająca go kompozycja
i ich zastosowanie
B1 (11) 232646
(41) 2018 04 09
(51) C08F 218/08 (2006.01)
C08F 2/44 (2006.01)
C08J 3/03 (2006.01)
(21) 419008
(22) 2016 10 05
(72) KIEPLIN ANNA, Włocławek (PL); SZCZEPAŃSKI ROMUALD,
Włocławek (PL); WITWICKI DARIUSZ, Włocławek (PL); WOŹNIAK
MONIKA, Włocławek (PL); ŻUCHLIŃSKA MARIA, Włocławek (PL)
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(73) D&R DISPERSIONS & RESINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(54) Sposób wytwarzania dyspersji polimerowej o podwyższonej
elastyczności z udziałem surowca bioodnawialnego
B1 (11) 232630
(41) 2018 04 09
(51) C08J 11/08 (2006.01)
C08L 29/14 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
(21) 418886
(22) 2016 09 27
(72) OPALIŃSKI JANUSZ, Wrocław (PL); CHYBIORZ RAFAŁ, Żory (PL);
FILIPCZAK PAULINA, Zduńska Wola (PL); KOZANECKI MARCIN,
Łódź (PL)
(73) KAPADORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(54) Sposób odzyskiwania tworzywa PVB
B1 (11) 232824
(41) 2016 11 21
(51) C08J 11/24 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
(21) 412311
(22) 2015 05 12
(72) DATTA JANUSZ, Gdynia (PL); KOPCZYŃSKA PATRYCJA,
Bobrowickie Pole (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób glicerolizy odpadów poliuretanowych
B1 (11) 232721
(41) 2018 06 18
(51) C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
(21) 419705
(22) 2016 12 07
(72) PIECHOTA KATARZYNA, Bliszczyce (PL); CZAJA KRYSTYNA,
Opole (PL); KUDŁA STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOSNO
JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); GRITTNER JOLANTA, Ujazd (PL);
ROMANOWSKI MARCIN, Gliwice (PL); WOJTALA ANNA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KRASUSKA AGATA, Wrzosy (PL);
PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL); MENDEL MAŁGORZATA,
Kluczbork (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin
B1 (11) 232722
(41) 2018 06 18
(51) C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
(21) 419707
(22) 2016 12 07
(72) PIECHOTA KATARZYNA, Bliszczyce (PL); CZAJA KRYSTYNA,
Opole (PL); KUDŁA STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOSNO
JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); GRITTNER JOLANTA, Ujazd (PL);
ROMANOWSKI MARCIN, Gliwice (PL); WOJTALA ANNA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KRASUSKA AGATA, Wrzosy (PL);
PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL); MENDEL MAŁGORZATA,
Kluczbork (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Kompozyty na osnowie poliolefin
B1 (11) 232723
(51) C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)

(41) 2018 06 18
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(21) 419708
(22) 2016 12 07
(72) PIECHOTA KATARZYNA, Bliszczyce (PL); CZAJA KRYSTYNA,
Opole (PL); KUDŁA STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOSNO
JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); GRITTNER JOLANTA, Ujazd (PL);
ROMANOWSKI MARCIN, Gliwice (PL); WOJTALA ANNA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KRASUSKA AGATA, Wrzosy (PL);
PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL); MENDEL MAŁGORZATA,
Kluczbork (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin
B1 (11) 232724
(41) 2018 06 18
(51) C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/10 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
(21) 419729
(22) 2016 12 07
(72) PIECHOTA KATARZYNA, Bliszczyce (PL); CZAJA KRYSTYNA,
Opole (PL); KUDŁA STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOSNO
JACEK, Kędzierzyn-Koźle (PL); GRITTNER JOLANTA, Ujazd (PL);
ROMANOWSKI MARCIN, Gliwice (PL); WOJTALA ANNA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KRASUSKA AGATA, Wrzosy (PL);
PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL); MENDEL MAŁGORZATA,
Kluczbork (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Kompozyty na osnowie poliolefin
B1 (11) 232718
(41) 2018 04 09
(51) C08L 27/06 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/38 (2006.01)
C08K 5/549 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 418909
(22) 2016 09 28
(72) SAŁASIŃSKA KAMILA MARIA, Piaseczno (PL); MACIEJEWSKI
TADEUSZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); CELIŃSKI MACIEJ ADRIAN,
Skarżysko-Kamienna (PL); ZATORSKI WOJCIECH, Warszawa (PL);
ZAJCHOWSKI STANISŁAW, Bydgoszcz (PL); TOMASZEWSKA
JOLANTA, Bydgoszcz (PL); MIROWSKI JACEK, Bydgoszcz (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Nanokompozyt o osnowie z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) o zredukowanej palności i dymotwórczości
B1 (11) 232656
(41) 2018 03 26
(51) C08L 67/00 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 5/17 (2006.01)
(21) 418771
(22) 2016 09 20
(72) PAWLAK JAKUB, Słupsk (PL); MODZELEWSKI WITOLD, Ustka (PL)
(73) LAMINOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk (PL)
(54) Sposób modyfikowania żywic poliestrowych lub winyloestrowych konstrukcyjnych, żelkotowych w celu uzyskania właściwości
antyelektrostatycznych
B1 (11) 232659
(41) 2018 10 22
(51) C09J 7/38 (2018.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
(21) 421355
(22) 2017 04 21
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); ANTOSIK ADRIAN
KRZYSZTOF, Tanowo (PL)

1986
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Jednostronna silikonowa taśma samoprzylepna i sposób wytwarzania jednostronnych silikonowych taśm samoprzylepnych
B1 (11) 232658
(41) 2018 10 08
(51) C09J 133/08 (2006.01)
C09J 175/14 (2006.01)
(21) 421088
(22) 2017 04 03
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); BEDNARCZYK
PAULINA, Szczecin (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Strukturalny klej do szkła utwardzalny pod wpływem promieniowania UV
B1 (11) 232742
(41) 2015 05 11
(51) C10B 7/10 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
B65G 33/14 (2006.01)
(21) 405799
(22) 2013 10 29
(72) KIJAŃSKI JAROSŁAW ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) KIJAŃSKI JAROSŁAW ANDRZEJ, Łódź (PL)
(54) Pirolityczny reaktor rurowy z bezwałowym podajnikiem ślimakowym oraz sposób pirolizy odpadów
B1 (11) 232835
(41) 2013 05 27
(51) C10L 3/10 (2006.01)
(21) 401475
(22) 2011 01 24
(30) JP2010-014534
2010 01 26
JP
(86) 2011 01 24
PCT/JP11/51240
(87) 2011 08 04
WO11/093247
(72) MORIOKA HAJIME, Osaka (JP); UTAKI TAKAHISA, Osaka (JP)
(73) OSAKA GAS CO., LTD., Osaka (JP)
(54) Sposób wzbogacania gazu palnego
B1 (11) 232620
(41) 2016 05 09
(51) C10L 10/00 (2006.01)
(21) 410028
(22) 2014 11 03
(72) ZIEMIAŃSKI LESZEK, Kraków (PL); ŻAK GRAŻYNA,
Brzączowice (PL); DUDA ANNA, Kraków (PL); WOJTASIK MICHAŁ,
Kraków (PL); KRASODOMSKI WOJCIECH, Kraków (PL); MARKOWSKI
JAROSŁAW, Kraków (PL); BUJAS CELINA, Głogoczów (PL);
SZAŁKOWSKA ELŻBIETA, Węgrzce (PL); GLANOWSKI TOMASZ,
Będkowice (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Dodatek uszlachetniający do paliw stałych biogennych poprawiający jego właściwości eksploatacyjne
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(21) 416163
(22) 2016 02 17
(72) GOLIMOWSKI WOJCIECH, Poznań (PL); ŁASKA BARBARA,
Kolonia Ossa (PL); PASYNIUK PIOTR, Warszawa (PL); ADAMCZYK
FLORIAN, Poznań (PL); TRAWIŃSKI ADAM, Krotoszyn (PL)
(73) BASTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koźmin Wielkopolski (PL); INSTYTUT TECHNOLOGICZNOPRZYRODNICZY, Falenty (PL); PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN
ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(54) Sposób częściowej rafinacji oleju roślinnego
B1 (11) 232772
(41) 2017 02 13
(51) C12M 3/00 (2006.01)
(21) 413367
(22) 2015 07 31
(72) DORUCHOWSKI GRZEGORZ, Skierniewice (PL); SUJKA
ANDRZEJ, Dębowa Góra (PL); ŚWIECHOWSKI WALDEMAR,
Skierniewice (PL); HOŁOWNICKI RYSZARD, Skierniewice (PL);
GODYŃ ARTUR, Skierniewice (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Urządzenie do badania przeżywalności mikroorganizmów
B1 (11) 232671
(41) 2017 10 23
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
A23K 10/16 (2016.01)
A23K 50/75 (2016.01)
A23K 50/80 (2016.01)
A61K 35/747 (2015.01)
(21) 416833
(22) 2016 04 13
(72) TUREK EWELINA, Olsztyn (PL); TUREK JAROSŁAW, Olsztyn (PL)
(73) LACTOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Nowy szczep Lactobacillus plantarum AMT12 i kompozycja
zawierająca szczep Lactobacillus plantarum AMT12
B1 (11) 232812
(41) 2018 05 07
(51) C12N 1/20 (2006.01)
A61K 35/74 (2015.01)
A61K 35/745 (2015.01)
A23L 33/135 (2016.01)
A23K 10/18 (2016.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 419333
(22) 2016 11 02
(72) SOSNOWSKA-TUREK EWELINA, Olsztyn (PL); TUREK
JAROSŁAW PIOTR, Olsztyn (PL)
(73) SOSNOWSKA-TUREK EWELINA, Olsztyn (PL); TUREK
JAROSŁAW PIOTR, Olsztyn (PL)
(54) Szczep Bifidobacterium animalis AMT30 i kompozycja zawierająca szczep Bifidobacterium animalis AMT30

B1 (11) 232779
(41) 2017 04 24
(51) C11B 1/04 (2006.01)
A61K 36/18 (2006.01)
(21) 414427
(22) 2015 10 19
(72) MAJCHER MAREK, Warka (PL)
(73) DELTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL); MAJCHER MAREK, Warka (PL)
(54) Sposób pozyskiwania substancji naturalnych z odpadowych
materiałów roślinnych, zwłaszcza owocowych

B1 (11) 232752
(41) 2015 06 22
(51) C12P 7/46 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
(21) 406487
(22) 2013 12 13
(72) PODLEŚNY MARCIN, Puławy (PL); TARGOŃSKI ZDZISŁAW,
Lublin (PL); JAROCKI PIOTR, Lublin (PL); CZERNECKI TOMASZ,
Mielec (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób produkcji kwasu bursztynowego oraz pożywka bakteryjna do produkcji kwasu bursztynowego

B1 (11) 232781
(51) C11B 3/00 (2006.01)
C11B 3/04 (2006.01)
C11B 3/10 (2006.01)
B01D 15/00 (2006.01)
B01J 20/12 (2006.01)
A23D 9/04 (2006.01)

B1 (11) 232652
(41) 2015 06 22
(51) C12Q 1/6879 (2018.01)
(21) 406569
(22) 2013 12 18
(72) STRAPAGIEL DOMINIK, Tuszyn (PL); MAJEWSKA MAŁGORZATA,
Smardzew (PL); SŁOMKA MARCIN, Bonowice (PL); JANIK
KATARZYNA, Łódź (PL); SOBALSKA MARTA, Łódź (PL); BARTOSZ
GRZEGORZ, Daliowa (PL)

(41) 2017 08 28
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(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób ustalania płci
B1 (11) 232653
(41) 2018 03 26
(51) C12Q 1/6879 (2018.01)
(62) 406569
(21) 423420
(22) 2013 12 18
(72) STRAPAGIEL DOMINIK, Tuszyn (PL); MAJEWSKA MAŁGORZATA,
Smardzew (PL); SŁOMKA MARCIN, Bonowice (PL); JANIK
KATARZYNA, Łódź (PL); SOBALSKA MARTA, Łódź (PL); BARTOSZ
GRZEGORZ, Daliowa (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób ustalania płci
B1 (11) 232816
(41) 2013 11 25
(51) C22B 19/00 (2006.01)
C22B 13/00 (2006.01)
C22B 7/02 (2006.01)
(21) 399293
(22) 2012 05 24
(72) SZOŁOMICKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL); CHMIELARZ ANDRZEJ,
Gliwice (PL); ŚMIESZEK ZBIGNIEW, Gliwice (PL); RASZKA URSZULA,
Gliwice (PL); MULAWA LESZEK, Gliwice (PL); PIWOWOŃSKA
JUSTYNA, Kraków (PL); PIETEK GRZEGORZ, Gliwice (PL); INDYKA
MIROSŁAW, Rabsztyn (PL); WILK KRZYSZTOF,
Tarnowskie Góry (PL); SZYSLER TADEUSZ, Tarnowskie Góry (PL);
ULISZAK ANDRZEJ, Tarnowskie Góry (PL); SOŁTYSIK MAREK,
Miasteczko Śląskie (PL); WALISKO MARCIN, Miasteczko Śląskie (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); HUTA CYNKU
MIASTECZKO ŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Miasteczko Śląskie (PL)
(54) Sposób oczyszczania pyłów z elektrofiltru suchego w pirometalurgicznym procesie produkcji cynku i ołowiu
B1 (11) 232669
(41) 2014 06 09
(51) C22C 1/04 (2006.01)
C22C 5/06 (2006.01)
B22F 3/16 (2006.01)
H01H 1/023 (2006.01)
H01H 11/04 (2006.01)
(21) 401804
(22) 2012 11 29
(72) KSIĘŻAREK STANISŁAW, Gliwice (PL); WOCH MIECZYSŁAW,
Gliwice (PL); ŚMIESZEK ZBIGNIEW, Gliwice (PL); KOŁACZ
DARIUSZ, Radwanowice (PL); RUDNICKI KRZYSZTOF,
Gliwice (PL); CZEPELAK MARIAN, Gliwice (PL); PACHLA WACŁAW,
Warszawa (PL); MARSZOWSKI KRZYSZTOF,
Gliwice (PL); KAMIŃSKA MAŁGORZATA, Gliwice (PL);
STASZEWSKI MARIUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania nano kompozytowych materiałów stykowych na osnowie srebra
B1 (11) 232734
(41) 2019 01 28
(51) C22C 1/08 (2006.01)
C22C 23/00 (2006.01)
(21) 422243
(22) 2017 07 17
(72) OLSZÓWKA-MYALSKA ANITA, Wisła (PL); MYALSKI JERZY,
Katowice (PL); GODZIERZ MARCIN, Ruda Śląska (PL); HEKNER
BARTOSZ, Piekary Śląskie (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementów magnezowych zawierających
wkładki z pian węglowych
B1 (11) 232783
(41) 2017 11 20
(51) C22C 33/02 (2006.01)
B22F 3/12 (2006.01)
(21) 417218
(22) 2016 05 16
(72) SKAŁOŃ MATEUSZ, Kraków (PL); NYKIEL MAREK, Kraków (PL);
KAZIOR JAN, Kraków (PL)

1987

(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementów spiekanych o osnowie żelaza
lub jego stopów
B1 (11) 232765
(41) 2017 11 06
(51) C23C 4/06 (2016.01)
C23C 4/04 (2006.01)
C23C 4/02 (2006.01)
(21) 417078
(22) 2016 05 02
(72) PACZKOWSKA MARTA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób stopowania laserowego warstwy wierzchniej żeliwa
szarego
B1 (11) 232687
(41) 2017 12 18
(51) C23C 14/40 (2006.01)
C23C 16/26 (2006.01)
C23D 13/02 (2006.01)
(21) 417459
(22) 2016 06 07
(72) GRABARCZYK JACEK, Janówka (PL); CŁAPA MARIAN,
Łódź (PL); NIEDZIELSKI PIOTR, Dobra Nowiny (PL); ŚWIĄTEK LIDIA,
Łódź (PL); BOCIĄGA DOROTA, Łódź (PL); CZERNIAK-RECZULSKA
MAŁGORZATA, Pabianice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania domieszkowanych warstw węglowych
na podłożach metalicznych metodą RF PACVD
B1 (11) 232774
(41) 2017 03 13
(51) C30B 25/00 (2006.01)
C30B 29/16 (2006.01)
C09K 11/54 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 413924
(22) 2015 09 11
(72) TUROS ANDRZEJ, Warszawa (PL); RATAJCZAK RENATA,
Warszawa (PL); STONERT ANNA, Warszawa (PL); GUZIEWICZ
ELŻBIETA, Warszawa (PL); KOPALKO KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
STACHOWICZ MARCIN, Świątniki (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL);
INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,
Warszawa (PL); NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH,
Otwock (PL)
(54) Sposób domieszkowania tlenku cynku (ZnO) jonami pierwiastków ziem rzadkich (RE)
B1 (11) 232829
(41) 2018 07 02
(51) D01C 1/00 (2006.01)
D01C 1/02 (2006.01)
(21) 420071
(22) 2016 12 30
(72) ZIMNIEWSKA MAŁGORZATA, Przyźmierowo (PL); KONCZEWICZ
WANDA, Rogoźno (PL); PRZYBYLSKI JAN, Radom (PL); ZBROWSKI
ANDRZEJ, Radom (PL); MAJCHER ANDRZEJ, Radom (PL); MATECKI
KRZYSZTOF, Radom (PL); WIŚNIEWSKI MAREK, Łódź (PL);
MAŃKOWSKI JERZY, Poznań (PL); KICIŃSKA-JAKUBOWSKA ANNA,
Poznań (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH,
Poznań (PL); INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJIPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Sposób kotonizacji/elementaryzacji dekortykowanego włókna
B1 (11) 232745
(41) 2017 08 28
(51) D04B 9/06 (2006.01)
D04B 1/10 (2006.01)
(21) 416193
(22) 2016 02 19
(72) SITARZ BOGDAN, Łódź (PL); SITARZ MACIEJ, Łódź (PL)
(73) SITARZ WIESŁAWA BOWI-STYL PW, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielokolorowej dzianiny żakardowej

1988
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B1 (11) 232746
(41) 2017 09 11
(51) D04B 21/02 (2006.01)
A44B 18/00 (2006.01)
B32B 5/02 (2006.01)
(21) 416288
(22) 2016 02 28
(72) MANTUSZ WOJCIECH, Łódź (PL)
(73) MANTUSZ MARIOLA MARAND, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania dzianiny pętelkowej na zapięcia typu
haczyk-pętelka oraz dzianina pętelkowa
B1 (11) 232788
(41) 2018 05 07
(51) D06M 10/04 (2006.01)
B32B 15/02 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 419364
(22) 2016 11 04
(72) GIESZ PATRYCJA, Słomków Suchy (PL); CIEŚLAK
MAŁGORZATA, Łódź (PL); CELICHOWSKI GRZEGORZ, Łódź (PL);
MACKIEWICZ EWELINA, Bełchatów (PL); GROBELNY JAROSŁAW,
Maciejów (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź (PL); UNIWERSYTET
ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób nadawania właściwości wielofunkcyjnych materiałom
włókienniczym za pomocą modyfikatorów bikomponentowych
B1 (11) 232789
(41) 2018 05 07
(51) D06M 10/04 (2006.01)
B32B 15/02 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 419365
(22) 2016 11 04
(72) GIESZ PATRYCJA, Słomków Suchy (PL); CIEŚLAK
MAŁGORZATA, Łódź (PL); CELICHOWSKI GRZEGORZ, Łódź (PL);
MACKIEWICZ EWELINA, Bełchatów (PL); GROBELNY JAROSŁAW,
Maciejów (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź (PL); UNIWERSYTET
ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób nadawania właściwości wielofunkcyjnych materiałom
włókienniczym za pomocą modyfikatorów hybrydowych
B1 (11) 232626
(41) 2018 02 12
(51) D21C 3/22 (2006.01)
D21H 17/01 (2006.01)
D21H 17/02 (2006.01)
(21) 418256
(22) 2016 08 09
(72) FIJAŁKOWSKI SŁAWOMIR, Chodecz (PL)
(73) FILAR FIJAŁKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Zaryń (PL)
(54) Sposób wytwarzania papieru
B1 (11) 232637
(41) 2018 12 03
(51) D21F 1/68 (2006.01)
D21F 1/66 (2006.01)
C02F 1/38 (2006.01)
(21) 421746
(22) 2017 05 29
(72) PRZYBYSZ PIOTR, Łódź (PL); PRZYBYSZ KAMILA, Łódź (PL)
(73) PRODUCENT WYROBÓW PAPIERNICZYCH JACK-POL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oława (PL)
(54) Sposób usuwania nadmiarowej mineralnej frakcji drobnej
podczas obróbki masy makulaturowej i instalacja do obróbki masy
makulaturowej
B1 (11) 232698
(41) 2018 02 12
(51) D21H 17/24 (2006.01)
D21H 17/28 (2006.01)
D21H 17/30 (2006.01)
(21) 418171
(22) 2016 08 01
(72) WIETECHA JUSTYNA, Łódź (PL); KOPANIA EWA, Głowno (PL);
CIECHAŃSKA DANUTA, Łódź (PL); WIŚNIEWSKA-WRONA MARIA,
Łódź (PL); GRUCHAŁA BOGDAN, Łódź (PL); DATA MATEUSZ,
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Bielsko-Biała (PL); BRYCKI BOGUMIŁ, Poznań (PL); KOWALCZYK
IWONA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH,
Łódź (PL); ALTEMPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(54) Kompozycja sanityzująca do wyrobów papierniczych
B1 (11) 232643
(41) 2017 05 22
(51) E01B 21/00 (2006.01)
E01C 9/04 (2006.01)
(21) 414773
(22) 2015 11 12
(72) STEFANOWICZ MACIEJ, Wolbrom (PL); MUSIAŁ GRZEGORZ,
Wolbrom (PL); GWIAZDA ZBIGNIEW, Wolbrom (PL)
(73) FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA
AKCYJNA, Wolbrom (PL)
(54) Zestaw płyt gumowej nawierzchni na przejazdy szynowe
B1 (11) 232726
(41) 2018 08 13
(51) E01D 19/10 (2006.01)
E04F 11/18 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 420324
(22) 2017 02 02
(72) KARDA JÓZEF, Warszawa (PL)
(73) KARDA JÓZEF, Warszawa (PL)
(54) Zespół rurowego słupka i prefabrykowanego elementu betonowego oraz sposób montażu tego zespołu
B1 (11) 232625
(41) 2018 01 15
(51) E01F 13/06 (2006.01)
B61L 29/04 (2006.01)
(21) 417954
(22) 2016 07 14
(72) GWIOŹDZIK RYSZARD, Katowice (PL); MAZUR WALDEMAR,
Katowice (PL); PEŁKA ALEKSANDER, Tychy (PL); RADWAŃSKI
WOJCIECH, Tychy (PL); SIEDLACZEK PRZEMYSŁAW, Chorzów (PL)
(73) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Bariera drogowa z bezpiecznikiem
B1 (11) 232836
(41) 2018 10 08
(51) E02B 3/12 (2006.01)
E02D 17/18 (2006.01)
(21) 421025
(22) 2017 03 29
(72) BOŃDA STANISŁAW MICHAŁ, Brwinów (PL)
(73) BOŃDA STANISŁAW MICHAŁ, Brwinów (PL)
(54) Wał przeciwpowodziowy do stosowania w strefach przybrzegowych zbiorników wodnych o zmiennych stanach wód, w szczególności rzek
B1 (11) 232711
(41) 2013 04 02
(51) E02B 9/08 (2006.01)
F03B 13/18 (2006.01)
E02B 3/04 (2006.01)
(21) 396420
(22) 2011 09 25
(72) STUDZIŃSKI ROBERT, Gdańsk (PL); WOYCIECHOWSKI
STANISŁAW, Gdańsk (PL); NIEWIŃSKI WALDEMAR, Gdańsk (PL);
POLITOWSKI ARTUR, Gdańsk (PL)
(73) DERUIANTE LEISURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Absorber energii fal przeznaczony do ochrony brzegu morskiego przed falowaniem oraz do produkcji energii zwłaszcza elektrycznej i boja energetyczna
B1 (11) 232802
(51) E02D 15/02 (2006.01)
B28C 5/00 (2006.01)
E04G 21/02 (2006.01)
E04G 11/04 (2006.01)

(41) 2018 11 19
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(21) 421522
(22) 2017 05 09
(72) HOFFMANN MARCIN, Szczecin (PL); KRÓLIKOWSKI MARCIN,
Mierzyn (PL); PAJOR MIROSŁAW, Bezrzecze (PL); SKIBICKI SZYMON,
Szczecin (PL); WRÓBLEWSKI TOMASZ, Szczecin (PL); ZIELIŃSKI
ADAM, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Głowica obrotowa do przyrostowego formowania konstrukcji
budowlanych
B1 (11) 232803
(41) 2018 11 19
(51) E02D 15/02 (2006.01)
B28C 5/00 (2006.01)
E04G 21/02 (2006.01)
E04G 11/04 (2006.01)
(21) 421523
(22) 2017 05 09
(72) HOFFMANN MARCIN, Szczecin (PL); KRÓLIKOWSKI MARCIN,
Mierzyn (PL); PAJOR MIROSŁAW, Bezrzecze (PL); SKIBICKI SZYMON,
Szczecin (PL); WRÓBLEWSKI TOMASZ, Szczecin (PL); ZIELIŃSKI
ADAM, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Głowica obrotowa do przyrostowego formowania konstrukcji
budowlanych
B1 (11) 232804
(41) 2018 11 19
(51) E02D 15/02 (2006.01)
B28C 5/00 (2006.01)
E04G 21/02 (2006.01)
E04G 11/04 (2006.01)
(21) 421525
(22) 2017 05 09
(72) HOFFMANN MARCIN, Szczecin (PL); KRÓLIKOWSKI MARCIN,
Mierzyn (PL); PAJOR MIROSŁAW, Bezrzecze (PL); SKIBICKI SZYMON,
Szczecin (PL); WRÓBLEWSKI TOMASZ, Szczecin (PL); ZIELIŃSKI
ADAM, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Głowica obrotowa do przyrostowego formowania konstrukcji
budowlanych
B1 (11) 232705
(41) 2017 03 13
(51) E02D 29/02 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
(21) 413761
(22) 2015 08 31
(72) ALEKSANDROWICZ BOHDAN, Gdynia (PL)
(73) ALEKSANDROWICZ BOHDAN, Gdynia (PL)
(54) Elementy kształtowe ściany oporowej
B1 (11) 232673
(41) 2016 04 25
(51) E02D 31/02 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
(21) 409858
(22) 2014 10 20
(72) GAWRON MAREK, Ostre (PL)
(73) RENOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(54) Sposób wytwarzania maty budowlanej, zwłaszcza drenażowej
oraz mata budowlana, zwłaszcza drenażowa
B1 (11) 232839
(41) 2015 03 30
(51) E04B 1/32 (2006.01)
E04G 11/04 (2006.01)
E04B 7/08 (2006.01)
B28B 7/00 (2006.01)
(21) 405409
(22) 2013 09 20
(72) ODRZYWOŁEK ANDRZEJ, Chrzanów (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Element kopuły, zwłaszcza śnieżnej oraz forma do jego wytwarzania

1989

B1 (11) 232807
(41) 2018 12 03
(51) E04C 3/04 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
(21) 421670
(22) 2017 05 22
(72) KOWALSKI DARIUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wzmocnienia dźwigara kratownicowego, zwłaszcza
stalowego i konstrukcja wzmacniająca
B1 (11) 232683
(41) 2017 05 22
(51) E04C 5/07 (2006.01)
E04C 5/12 (2006.01)
E04C 3/26 (2006.01)
E04G 21/12 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
(21) 414774
(22) 2015 11 12
(72) MAJOR MACIEJ, Częstochowa (PL); KWIATKOWSKI TOMASZ,
Częstochowa (PL); KURZAK LUCJAN, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Zespół do naprężania pasów wzmacniających konstrukcyjnych
elementów nośnych
B1 (11) 232777
(41) 2017 04 10
(51) E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04F 13/24 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
(21) 414236
(22) 2015 09 30
(72) CZYŻ MICHAŁ, Libertów (PL)
(73) WIDO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice (PL)
(54) Zespół do mocowania płyt elewacyjnych
B1 (11) 232763
(41) 2017 08 28
(51) E04F 15/02 (2006.01)
(21) 416155
(22) 2016 02 16
(72) GMACHOWSKI KAROL, Komorniki (PL)
(73) GMACHOWSKI KAROL EKO-BORD SYSTEM, Komorniki (PL)
(54) Podstawka tarasowa o regulowanej wysokości
B1 (11) 232778
(41) 2017 04 24
(51) E04F 15/12 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
C04B 22/00 (2006.01)
(21) 414389
(22) 2015 10 16
(72) POLIŃSKI BOGDAN, Dziękonie (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD
RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Księżyno (PL)
(54) Cementowy podkład podłogowy
B1 (11) 232773
(41) 2017 02 13
(51) E04G 11/22 (2006.01)
E04G 11/20 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
(21) 413447
(22) 2015 08 06
(72) WIĘCKOWSKI ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Urządzenie do ciągłego formowania obiektów betonowych
B1 (11) 232684
(51) E04G 23/02 (2006.01)
E04C 3/26 (2006.01)

(41) 2017 05 22

1990
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E04C 5/07 (2006.01)
E04C 5/12 (2006.01)
E04B 9/06 (2006.01)
(21) 414775
(22) 2015 11 12
(72) MAJOR MACIEJ, Częstochowa (PL); KWIATKOWSKI TOMASZ,
Częstochowa (PL); KURZAK LUCJAN, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Złącze do wzmacniania konstrukcji stropów zespolonych
B1 (11) 232682
(41) 2017 05 08
(51) E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/24 (2006.01)
E04H 17/02 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
(21) 414575
(22) 2015 10 27
(72) KRZYSICA MAREK, Wieliczka (PL)
(73) BETAFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kotlarnia (PL)
(54) Ogrodzenie gabionowe
B1 (11) 232611
(41) 2018 07 16
(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) 420110
(22) 2017 01 04
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) System ryglowania drzwi
B1 (11) 232719
(41) 2018 07 02
(51) E05F 15/665 (2015.01)
E06B 3/44 (2006.01)
(21) 419936
(22) 2016 12 22
(72) DASZKOWSKI ADAM, Toruń (PL)
(73) ADPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek (PL)
(54) Mechanizm do otwierania i zamykania okien z pionowo poruszającymi się skrzydłami
B1 (11) 232645
(41) 2018 03 26
(51) E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 418669
(22) 2016 09 12
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Skrzydło drzwiowe, zwłaszcza do drzwi, bram i bram garażowych
B1 (11) 232730
(41) 2018 12 17
(51) E06B 3/46 (2006.01)
E05D 15/16 (2006.01)
(21) 421809
(22) 2017 06 06
(72) PIOSEK ANTONI, Ciasna (PL)
(73) INVADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dzielna (PL)
(54) Drzwi przesuwne w systemie naściennym
B1 (11) 232808
(41) 2018 12 03
(51) E06B 3/68 (2006.01)
E06B 3/964 (2006.01)
E06B 3/99 (2006.01)
(21) 421734
(22) 2017 05 29
(72) NØRHOLM OLE, Hørning (DK)
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(73) HANSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała (PL)
(54) Mocowanie prętów stężających w profilach stolarki otworowej
B1 (11) 232631
(41) 2018 10 08
(51) E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
(21) 420987
(22) 2017 03 24
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Skrzydło drzwiowe
B1 (11) 232636
(41) 2018 08 27
(51) E06B 3/76 (2006.01)
E06B 5/11 (2006.01)
(21) 420564
(22) 2017 02 16
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Skrzydło drzwiowe
B1 (11) 232782
(41) 2017 09 25
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 416483
(22) 2016 03 14
(72) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL); KRONENBERGER
KRZYSZTOF, Nowy Sącz (PL)
(73) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno (PL); KRONENBERGER
KRZYSZTOF, Nowy Sącz (PL)
(54) Zestaw profili ościeżnicy i skrzydła okna dachowego
B1 (11) 232710
(41) 2018 01 03
(51) E21D 1/03 (2006.01)
E21D 1/08 (2006.01)
E21D 1/06 (2006.01)
(21) 417676
(22) 2016 06 22
(72) OLSZEWSKI JANUSZ, Herby (PL); KAMIŃSKI PAWEŁ,
Bolechowice (PL); DOBISZ WŁADYSŁAW, Imielin (PL); KORCZYŃSKI
MACIEJ, Katowice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnowskie Góry (PL)
(54) Urządzenie do poszerzania wyłomu szybu
B1 (11) 232638
(41) 2014 04 28
(51) E21F 7/00 (2006.01)
B01D 53/72 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
(21) 401314
(22) 2012 10 22
(72) NAWRAT STANISŁAW, Wodzisław Śląski (PL); CZAJA PIOTR,
Pękowice (PL); NAPIERAJ SEBASTIAN, Kraków (PL); NAZIMEK
DOBIESŁAW, Lublin (PL); STASIŃSKA BEATA, Świdnik (PL);
KUCHARCZYK BARBARA, Wrocław (PL); KOWACKI GRZEGORZ,
Jastrzębie-Zdrój (PL); ŁUSKA PIOTR, Wodzisław Śląski (PL);
PRYSZCZ EFREM, Pawłowice (PL); BEDNORZ JANUSZ, Rybnik (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i układ urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu
zawartego w powietrzu kopalnianym
B1 (11) 232755
(41) 2017 01 02
(51) F02D 41/30 (2006.01)
(21) 412759
(22) 2015 06 19
(72) SENDYKA BRONISŁAW, Kraków (PL); NOGA MARCIN,
Lednica Górna (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób realizacji zapłonu samoczynnego w silniku spalinowym
benzynowym
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1991

B1 (11) 232771
(41) 2018 06 18
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
(21) 419850
(22) 2016 12 16
(72) JANOSKA WŁODZIMIERZ, Gajno (PL); JANOSKA CHRISTOPH,
Gajno (PL)
(73) JANOSKA WŁODZIMIERZ, Gajno (PL); JANOSKA CHRISTOPH,
Gajno (PL)
(54) Silnik wiatrowy pionowy z rotorami Flettnera

(72) POLUS ŁUKASZ, Poznań (PL); SZUMIGAŁA MACIEJ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Łącznik do konstrukcji zespolonych

B1 (11) 232614
(41) 2018 11 19
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
(21) 421507
(22) 2017 05 05
(72) KUSTROŃ PAWEŁ, Kobyłka (PL)
(73) KUSTROŃ PAWEŁ, Kobyłka (PL)
(54) Turbina

B1 (11) 232634
(41) 2018 10 22
(51) F16K 1/22 (2006.01)
F16K 1/226 (2006.01)
F16K 17/00 (2006.01)
(21) 421265
(22) 2017 04 10
(72) SŁOTA KRZYSZTOF, Bytom (PL); SŁOTA ZBIGNIEW,
Sośnicowice (PL); MORCINEK-SŁOTA ANNA, Sośnicowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Zawór pneumatyczno-hydrauliczny jednostronnego działania
do sterowania i regulacji przepływem gazu, cieczy, ciał stałych lub
ich mieszanin o ciśnieniu do 10 bar

B1 (11) 232649
(41) 2018 11 19
(51) F03D 13/10 (2016.01)
F03D 13/25 (2016.01)
F03D 13/40 (2016.01)
E02D 27/06 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 27/50 (2006.01)
(21) 421562
(22) 2017 05 11
(72) DYMARSKI CZESŁAW, Gdańsk (PL); DYMARSKI PAWEŁ,
Gdańsk (PL); ŻYWICKI JĘDRZEJ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób instalowania w morzu platformy pływającej typu TLP
pod elektrownie wiatrowe
B1 (11) 232805
(41) 2018 11 19
(51) F03D 13/10 (2016.01)
F03D 13/25 (2016.01)
F03D 13/30 (2016.01)
E02D 23/16 (2006.01)
E02D 27/06 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 27/50 (2006.01)
(21) 421568
(22) 2017 05 11
(72) DYMARSKI CZESŁAW, Gdańsk (PL); DYMARSKI PAWEŁ,
Gdańsk (PL); ŻYWICKI JĘDRZEJ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Mechanizm do blokady i zwalniania połączenia łańcucha kotwicznego z palem kotwicznym pływających konstrukcji wsporczych
zwłaszcza typu TLP pod turbiny wiatrowe
B1 (11) 232768
(41) 2018 04 23
(51) F15B 19/00 (2006.01)
G01B 21/16 (2006.01)
G01L 11/00 (2006.01)
(21) 422880
(22) 2015 11 25
(30) 20146077
2014 12 09
FI
(86) 2015 11 25
PCT/FI15/50821
(87) 2016 06 16
WO16/092150
(72) LEINONEN MANU, Siilinjärvi (FI); PALTEMAA HARRI,
Kurenpolvi (FI)
(73) Hydroline Oy, Vuorela (FI)
(54) Urządzenie monitorujące i sposób do określania stanu roboczego urządzenia działającego z czynnikiem pod ciśnieniem
B1 (11) 232822
(51) F16B 35/04 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 406833

B1 (11) 232739
(41) 2019 02 25
(51) F16C 32/04 (2006.01)
(21) 425938
(22) 2018 06 15
(72) WAJNERT DAWID, Kępa (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Hybrydowe łożysko magnetyczne

B1 (11) 232769
(41) 2018 11 19
(51) F16L 23/00 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
F16L 23/032 (2006.01)
(21) 425181
(22) 2018 04 10
(72) SZLENDAK JERZY KAZIMIERZ, Ogrodniczki (PL)
(73) SZLENDAK JERZY KAZIMIERZ, Ogrodniczki (PL)
(54) Styk śrubowy doczołowy kształtowników o śrubach usytuowanych wewnątrz obrysu połączenia
B1 (11) 232833
(41) 2016 06 20
(51) F22B 37/56 (2006.01)
F22B 37/48 (2006.01)
F22B 37/42 (2006.01)
(21) 410469
(22) 2014 12 09
(72) MOMOT JERZY, Zaborze (PL)
(73) MOMOT JERZY, Zaborze (PL)
(54) Układ sterowania odsalaniem kotła parowego
B1 (11) 232612
(41) 2018 09 24
(51) F23C 10/18 (2006.01)
F23C 7/02 (2006.01)
F23L 7/00 (2006.01)
(21) 420977
(22) 2017 03 23
(72) CZAKIERT TOMASZ, Częstochowa (PL); IDZIAK KAMIL,
Wancerzów (PL); ŻYŁKA ANNA, Bieżeń (PL); KRZYWAŃSKI
JAROSŁAW, Częstochowa (PL); KULICKI KRZYSZTOF,
Częstochowa (PL); JANKOWSKA SYLWIA, Częstochowa (PL);
NOWAK WOJCIECH, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Komora paleniskowa duo-reaktora fluidalnego z nośnikami
tlenu typu CLOU dla spalania paliw stałych

(41) 2015 07 20

B1 (11) 232801
(41) 2018 09 24
(51) F23H 17/02 (2006.01)
F23B 30/10 (2006.01)
(21) 420815
(22) 2017 03 14
(72) BRZESKI MICHAŁ, Piła (PL)
(73) PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła (PL)
(54) Ruszt komory paleniskowej palnika do spalania pelletów, agropelletów i innych podobnego typu paliw stałych

(22) 2014 01 13

B1 (11) 232810
(51) F23J 15/02 (2006.01)

(41) 2018 12 03

1992

(21)
(72)
(73)
(54)
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F23L 17/02 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
426249
(22) 2018 07 06
POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
Urządzenie do filtrowania spalin emitowanych z komina

B1 (11) 232811
(41) 2018 12 17
(51) F23J 15/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
(21) 426250
(22) 2018 07 06
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do filtrowania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem
B1 (11) 232706
(41) 2016 09 26
(51) F23Q 3/00 (2006.01)
(21) 411718
(22) 2015 03 23
(72) KOLANOWSKI MAREK, Gliwice (PL)
(73) KOLANOWSKI MAREK, Gliwice (PL)
(54) Sposób zapalania gazu i oleju oraz urządzenie do zapalania
wysokoenergetycznego
B1 (11) 232834
(41) 2017 09 11
(51) F24D 3/14 (2006.01)
F24D 11/00 (2006.01)
F28D 20/02 (2006.01)
(21) 416339
(22) 2016 02 29
(72) BOGDAN ANNA, Józefosław (PL); STANISŁAWSKI ROMAN,
Włocłwek (PL); SZATKOWSKI TOMASZ, Włocłwek (PL); MARCINIAK
JAKUB, Włocławek (PL); ROEHRYCH PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Włocławek (PL)
(54) Przegroda budowlana stropowa zawierająca przewody do podłączenia do układu ogrzewania / chłodzenia płaszczyznowego
i związek zmiennofazowy
B1 (11) 232707
(41) 2018 07 02
(51) F25D 29/00 (2006.01)
F25B 49/02 (2006.01)
F25B 41/04 (2006.01)
(21) 419954
(22) 2016 12 23
(72) GARDYSZEWSKI JANUSZ, Warszawa (PL); KWIATKOWSKI
PAWEŁ, Sochaczew (PL); WALCZAK TOMASZ, Hornówek (PL)
(73) EUROS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mościska (PL)
(54) Zespół ciśnieniowego przetwornika stopnia przegrzania czynnika chłodniczego
B1 (11) 232753
(41) 2015 07 06
(51) F27B 9/14 (2006.01)
(21) 406639
(22) 2013 12 23
(72) KRYZA JERZY, Kraków (PL); MOSZUMAŃSKI RYSZARD,
Kraków (PL); KNAPIK SŁAWOMIR, Wola Filipowska (PL); TABOR
ADAM, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Napęd rotacyjny palet transportowych tunelowego pieca przepychowego
B1 (11) 232714
(51) F27B 14/06 (2006.01)
F27B 14/10 (2006.01)
H05B 6/22 (2006.01)

(41) 2017 09 25
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(21) 416498
(22) 2016 03 15
(72) GOLAK SŁAWOMIR, Katowice (PL); SMOŁKA JACEK,
Gliwice (PL); PRZYŁUCKI ROMAN, Chorzów (PL); BULIŃSKI
PIOTR, Knurów (PL); PALACZ MICHAŁ, Ruda Śląska (PL); SIWIEC
GRZEGORZ, Katowice (PL); BIAŁECKI RYSZARD, Gliwice (PL);
BLACHA LESZEK, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Zimny tygiel, zwłaszcza do topienia metali reaktywnych
B1 (11) 232699
(41) 2018 04 23
(51) F41G 3/26 (2006.01)
(21) 419071
(22) 2016 10 11
(72) TRZECIAK GRZEGORZ, Gdańsk (PL)
(73) SQUADRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Trenażer artyleryjski oraz sposób jego działania
B1 (11) 232708
(41) 2018 07 30
(51) G01B 3/22 (2006.01)
B60J 1/00 (2006.01)
G01M 17/00 (2006.01)
(21) 420275
(22) 2017 01 23
(72) KRĘPA ADAM, Padew Narodowa (PL)
(73) KRĘPA ADAM ZAKŁAD METALOWY, Padew Narodowa (PL)
(54) Stanowisko badawcze szyb samochodowych
B1 (11) 232650
(41) 2018 12 17
(51) G01K 13/02 (2006.01)
G01N 25/66 (2006.01)
(21) 421810
(22) 2017 06 06
(72) OSTROWSKI PIOTR, Chorzów (PL); POLOK MICHAŁ,
Dąbrowa Górnicza (PL); PRONOBIS MAREK, Paniówki (PL); KALISZ
SYLWESTER, Gliwice (PL); WEJKOWSKI ROBERT, Smolnica (PL);
OSTROWSKI ZIEMOWIT, Smolnica (PL)
(73) N-ERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Przemysłowy przyrząd do pomiaru temperatury punktu rosy
gorących gazów zwłaszcza temperatury kwasowego punktu rosy
spalin przepływających kanałem
B1 (11) 232616
(41) 2019 01 14
(51) G01K 13/10 (2006.01)
G01K 1/02 (2006.01)
E01D 1/00 (2006.01)
(21) 422199
(22) 2017 07 12
(72) KESSLER DANIEL, Kraków (PL); MAJERSKI PATRYK,
Nowy Targ (PL)
(73) NEOSENTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Modułowy układ do pomiaru temperatury
B1 (11) 232715
(41) 2017 12 18
(51) G01N 1/10 (2006.01)
B63C 11/52 (2006.01)
(21) 417558
(22) 2016 06 13
(72) ROWIŃSKI LECH ADAM, Stanisławowo (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Pojemnik urządzeń systemów głębinowych
B1 (11) 232621
(41) 2016 07 04
(51) G01N 1/20 (2006.01)
C03B 3/00 (2006.01)
(21) 410793
(22) 2014 12 29
(72) KRYNICKI ADAM, Olsztyn (PL); KOŁAKOWSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL)
(73) KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Próbnik do pobierania próbek stłuczki szklanej
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B1 (11) 232736
(41) 2019 03 11
(51) G01N 3/36 (2006.01)
G01M 7/08 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
(21) 422733
(22) 2017 09 04
(72) KOLARZOWSKI MACIEJ, Wrocław (PL); DOPIERAŁA ŁUKASZ,
Wrocław (PL); LUDWICZAK WOJCIECH, Sokolniki (PL); MADZIARZ
MACIEJ, Krępice (PL); LACH RAFAŁ, Wrocław (PL); PYTEL WITOLD,
Wrocław (PL); ZIMROZ RADOSŁAW, Wrocław (PL)
(73) KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE,
Wrocław (PL)
(54) Stanowisko do badań kotew górniczych w warunkach oddziaływania obciążeń dynamicznych
B1 (11) 232770
(41) 2014 12 22
(51) G01N 3/56 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
(21) 404265
(22) 2013 06 11
(72) WULCZYŃSKI JAN, Radom (PL); TUSZYŃSKI WALDEMAR,
Radom (PL); PIEKOSZEWSKI WITOLD, Radom (PL); SZCZEREK
MARIAN, Radom (PL); MICHALCZEWSKI REMIGIUSZ, Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Uniwersalny uchwyt elementów testowych, do badań zacierania i pittingu za pomocą aparatu czterokulowego
B1 (11) 232757
(41) 2016 05 09
(51) G01N 19/04 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/32 (2006.01)
(21) 409885
(22) 2014 10 28
(72) RIEDEL MICHAEL, Geldern (DE)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru jakości połączeń w artykułach
przemysłu tytoniowego
B1 (11) 232633
(41) 2018 08 13
(51) G01N 21/03 (2006.01)
(21) 420392
(22) 2017 02 03
(72) TARACH KAROLINA, Morawica (PL); GÓRA-MAREK KINGA,
Kraków (PL); BUDZIOCH JANUSZ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Reaktor do badań spektroskopowych
B1 (11) 232735
(41) 2019 03 11
(51) G01N 27/72 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
(21) 422643
(22) 2017 08 25
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Komora do badań w silnych impulsowych polach magnetycznych
B1 (11) 232619
(41) 2015 07 20
(51) G01N 33/22 (2006.01)
G06T 7/11 (2017.01)
G02B 21/36 (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01)
G06T 5/00 (2006.01)
(21) 406798
(22) 2014 01 08
(72) WOJTASZEK MAŁGORZATA, Świętochłowice (PL); MIANOWSKI
ANDRZEJ, Gliwice (PL); SOBOLEWSKI ALEKSANDER, Zabrze (PL);
ŚCIĄŻKO MAREK, Katowice (PL)
(73) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(54) Sposób określania morfologii koksów i karbonizatów

1993

B1 (11) 232675
(41) 2016 10 10
(51) G01N 33/549 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 411882
(22) 2015 04 03
(72) KRASICKA-CYDZIK ELŻBIETA, Zielona Góra (PL); ARKUSZ
KATARZYNA, Wronki (PL)
(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL)
(54) Sposób oznaczania cytokin IL-6, IL-8, i TNFα w płynie fizjologicznym
B1 (11) 232758
(41) 2016 08 29
(51) G01N 33/569 (2006.01)
G01N 33/92 (2006.01)
(21) 411373
(22) 2015 02 25
(72) ŁUKASIEWICZ JOLANTA, Wrocław (PL); DĄBROWSKA
KRYSTYNA, Wrocław (PL); MIERNIKIEWICZ PAULINA,
Wrocław (PL); KASZOWSKA MARTA, Wrocław (PL); MACIEJEWSKA
ANNA, Siechnice (PL); HODYRA-STEFANIAK KATARZYNA,
Wieluń (PL); GOSZCZYŃSKI TOMASZ, Kamienna Góra (PL); CIEKOT
JAROSŁAW, Siechnice (PL); BORATYŃSKI JANUSZ, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM.
LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie białka bakteriofagowego wiążącego endotoksyny
B1 (11) 232786
(41) 2018 04 09
(51) G01R 31/06 (2006.01)
H01H 83/02 (2006.01)
(21) 418997
(22) 2016 10 05
(72) JAKUBOWSKA-CISZEK AGNIESZKA, Zabrze (PL); TYCHONIUK
AGNIESZKA, Gliwice (PL); BAUEREK ANDRZEJ, Zabrze (PL); ŁABA
JERZY, Zabrze (PL)
(73) OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI PRZEMYSŁU
WĘGLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze (PL)
(54) Sposób i układ zabezpieczenia trójfazowych urządzeń elektrycznych symetrycznie obciążonych przed skutkami zwarć pojedynczych zwojów uzwojeń
B1 (11) 232686
(41) 2017 07 03
(51) G01R 33/60 (2006.01)
A61B 5/055 (2006.01)
G01R 33/20 (2006.01)
G01N 24/10 (2006.01)
(21) 415570
(22) 2015 12 29
(72) CZECHOWSKI TOMASZ, Poznań (PL); BARANOWSKI MIKOŁAJ,
Poznań (PL)
(73) NOVILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Sposób uzyskiwania projekcji w metodzie obrazowania elektronowym rezonansem paramagnetycznym (EPR) oraz układ do stosowania tego sposobu
B1 (11) 232750
(41) 2019 03 11
(51) G01S 7/42 (2006.01)
G01S 13/00 (2006.01)
H04L 27/00 (2006.01)
H04L 27/32 (2006.01)
H04L 27/22 (2006.01)
H04L 25/03 (2006.01)
(21) 422677
(22) 2017 08 29
(72) MARCINIAK TOMASZ, Osielsko (PL); MARCINIAK BEATA,
Osielsko (PL); LUTOWSKI ZBIGNIEW, Osielsko (PL); BUJNOWSKI
SŁAWOMIR, Samociążek (PL); ANDRYSIAK TOMASZ, Inowrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wykrywania sygnałów lokacyjnych
z liniową modulacją częstotliwości i modulacją kąta fazowego

1994
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B1 (11) 232799
(41) 2019 01 14
(51) G02B 6/00 (2006.01)
C03C 13/04 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
A61B 18/22 (2006.01)
(21) 422138
(22) 2017 07 06
(72) KOPACZYŃSKA MARTA, Wrocław (PL); ULATOWSKA-JARŻA
AGNIESZKA, Wrocław (PL); BUZALEWICZ IGOR, Wrocław (PL);
PODBIELSKA HALINA, Wrocław (PL); WAWRZYŃSKA MAGDALENA,
Wrocław (PL); BIAŁY DARIUSZ, Wrocław (PL); ARKOWSKI JACEK,
Wrocław (PL); PŁOWIECKI EMIL, Warszawa (PL); WASYLUK ŁUKASZ,
Michałów-Reginów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław
(PL); BALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania światłowodowego dyfuzora i dyfuzor
B1 (11) 232704
(41) 2018 10 22
(51) G02B 6/08 (2006.01)
A47G 1/02 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
(21) 421307
(22) 2017 04 13
(72) DUBIEL ANDRZEJ, Rabka-Zdrój (PL)
(73) DUBIEL VITRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój (PL)
(54) Lustro z oświetleniem obserwatora
B1 (11) 232609
(41) 2018 11 05
(51) G03B 17/02 (2006.01)
H04N 5/225 (2006.01)
(21) 421379
(22) 2017 04 24
(72) ŁUCZAK PIOTR, Łódź (PL); WITEK ARTUR, Łódź (PL); ZAGAWA
RAFAŁ, Łowicz (PL); GRZELKA ARKADIUSZ, Krężce (PL)
(73) INTEGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do analizy i rejestrowania obrazu zwłaszcza w strefie
zagrożenia wybuchem
B1 (11) 232608
(41) 2017 09 25
(51) G06K 7/10 (2006.01)
G06K 19/06 (2006.01)
(21) 420168
(22) 2015 06 17
(30) 14/319,574
2014 06 30
US
(86) 2015 06 17
PCT/US15/36156
(87) 2016 01 07
WO16/003645
(72) SLOWIK JOSEPH S., Bellport (US); TORZILLI CHARLES C., E.
Northport (US)
(73) SYMBOL TECHNOLOGIES, LLC, Nowy Jork (US)
(54) System do, i sposób, detekcji obecności mobilnego urządzenia
komunikacyjnego w pobliżu czytnika obrazkowego i do automatycznego konfigurowania czytnika do czytania kodu elektronicznego wyświetlanego na urządzeniu podczas detekcji
B1 (11) 232703
(41) 2018 09 24
(51) H01F 27/28 (2006.01)
H01F 30/06 (2006.01)
H01F 27/40 (2006.01)
B23K 11/24 (2006.01)
(21) 420881
(22) 2017 03 16
(72) KOŁODZIEJ HENRYK, Żory (PL); BISKUP TOMASZ, Bytom (PL);
MIKNO ZYGMUNT, Gliwice (PL); CIEŚLIK DARIUSZ, Stary Węgliniec (PL)
(73) ENEL-PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przyszowice (PL)
(54) Zintegrowany transformator planarny z prostownikiem wyjściowym
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B1 (11) 232615
(41) 2018 12 03
(51) H01H 31/12 (2006.01)
(21) 421671
(22) 2017 05 22
(72) BARAN MARCIN, Górki Małe (PL); DULSKI ZBIGNIEW,
Lipno (PL); GEBERLE DAMIAN, Łódź (PL); GLISZCZYŃSKI
MIROSŁAW, Toruń (PL); ŁUCZAK ROBERT, Włocławek (PL);
LANKIEWICZ SEBASTIAN, Toruń (PL); MELKOWSKI ŁUKASZ,
Toruń (PL); SZCZEPKOWSKI JAKUB, Nidzica (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy zwłaszcza niskonapięciowy
B1 (11) 232670
(41) 2014 08 04
(51) H01L 31/042 (2014.01)
B32B 17/00 (2006.01)
C03C 27/12 (2006.01)
(21) 402500
(22) 2013 01 21
(72) CYCOŃ DAWID, Rzeszów (PL); SKUPIEŃ KRZYSZTOF, Kraków
(PL); BORATYŃSKI PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) Szyba zespolona
B1 (11) 232679
(41) 2017 02 27
(51) H01M 10/05 (2010.01)
H01M 10/052 (2010.01)
H01M 10/056 (2010.01)
H01M 6/14 (2006.01)
(21) 413621
(22) 2015 08 21
(72) NIEDZICKI LESZEK, Warszawa (PL); KARPIERZ EWELINA,
Warszawa (PL); DRANKA MACIEJ, Krosno (PL); ZACHARA JANUSZ,
Warszawa (PL); WIECZOREK WŁADYSŁAW, Mysiadło (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Mieszaniny rozpuszczalników do zastosowań przemysłowych,
zwłaszcza w ogniwach galwanicznych, zastosowanie mieszanin
rozpuszczalników do wytwarzania elektrolitów oraz elektrolity
do ogniw galwanicznych
B1 (11) 232832
(41) 2018 12 03
(51) H01R 43/18 (2006.01)
H01R 13/24 (2006.01)
B29C 45/14 (2006.01)
(21) 421662
(22) 2017 05 22
(72) POPLEWSKI SERGIUSZ, Poznań (PL); WOJCIESZYŃSKI
BOGDAN, Poznań (PL); POPLEWSKA ALICJA, Poznań (PL);
POPLEWSKI EUGENIUSZ, Poznań (PL); WALKOWIAK PAULINA,
Poznań (PL)
(73) POPLEWSKI SERGIUSZ, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania złączy wtykowych do instalacji wysokonapięciowych dużej mocy i złącze wtykowe do instalacji wysokonapięciowych dużej mocy
B1 (11) 232628
(41) 2018 03 26
(51) H02B 7/00 (2006.01)
H02B 1/04 (2006.01)
B60R 9/00 (2006.01)
(21) 418756
(22) 2016 09 19
(72) GAŁDA WOJCIECH, Nowy Sącz (PL); KĄKOL TADEUSZ,
Kraków (PL); KLAMIŃSKI MARCIN, Kraków (PL); BARACZ JANUSZ,
Wieliczka (PL); STOLARCZYK RYSZARD, Kraków (PL)
(73) TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Mobilne urządzenie zasilające średniego napięcia
B3 (11) 232793
(51) H02G 1/02 (2006.01)
H01R 11/14 (2006.01)
(21) 419497
(61) 231932

(41) 2018 05 21
(22) 2016 11 16

Nr 7/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) NOWIKOW JERZY, Huta Żabiowolska (PL); MATUSIAK
GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) HUBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Huta Żabiowolska (PL)
(54) Urządzenie do zdalnej manipulacji zaciskiem na linii energetycznej
B1 (11) 232809
(41) 2019 03 11
(51) H02G 7/12 (2006.01)
(21) 422726
(22) 2017 09 01
(72) SZADORSKI ANDRZEJ, Bielsko-Biała (PL); BIELA KRZYSZTOF,
Bielsko-Biała (PL)
(73) BELOS-PLP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Odstępnik tłumiący
B1 (11) 232657
(41) 2018 07 30
(51) H02J 3/01 (2006.01)
H02M 1/12 (2006.01)
(21) 420205
(22) 2017 01 16
(72) DROZDOWSKI PIOTR, Kraków (PL); MAMCARZ DOMINIK,
Regulice (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób automatycznej regulacji strojonego filtra pasywnego
i układ do automatycznej regulacji strojonego filtra pasywnego
B1 (11) 232748
(41) 2018 05 21
(51) H02J 3/18 (2006.01)
C21C 5/52 (2006.01)
(21) 419456
(22) 2016 11 14
(72) HUDYM VASYL, Lwów (UA); JAGIEŁŁO ADAM, Kraków (PL);
KOSOVSKA VIRA, Lwów-Zimna Woda (UA)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ zasilania energią elektryczną pieca łukowego sześcioelektrodowego
B1 (11) 232740
(41) 2019 03 11
(51) H02K 5/124 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)
(21) 426588
(22) 2018 08 07
(72) PYTEL JACEK, Świętochłowice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Zespół uszczelniający wał maszyny
B1 (11) 232603
(41) 2019 03 11
(51) H02K 7/14 (2006.01)
F04D 25/06 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)
(21) 426268
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wentylator promieniowy
B1 (11) 232604
(41) 2019 03 11
(51) H02K 21/02 (2006.01)
(21) 427218
(22) 2018 09 26
(72) GORYCA ZBIGNIEW, Radom (PL); KWOLEK WOJCIECH,
Orzechówka (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Silnik z magnesami trwałymi o małym momencie zaczepowym
B1 (11) 232785
(41) 2018 01 15
(51) H03M 1/34 (2006.01)
(21) 417823
(22) 2016 07 04
(72) KŁOSOWSKI MIRON, Gdańsk (PL); JENDERNALIK WALDEMAR,
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C23G 5/00 (2006.01)
C30B 25/00 (2006.01)
C30B 29/16 (2006.01)
D01C 1/00 (2006.01)
D01C 1/02 (2006.01)
D04B 9/06 (2006.01)
D04B 1/10 (2006.01)
D04B 21/02 (2006.01)
D06M 10/04 (2006.01)
D06M 10/04 (2006.01)
D06M 10/04 (2006.01)
D21C 3/22 (2006.01)
D21F 13/00 (2006.01)
D21F 13/02 (2006.01)
D21F 1/68 (2006.01)
D21F 1/66 (2006.01)
D21H 17/01 (2006.01)
D21H 17/02 (2006.01)
D21H 17/24 (2006.01)
D21H 17/28 (2006.01)
D21H 17/30 (2006.01)
E01B 21/00 (2006.01)
E01C 9/04 (2006.01)
E01D 19/10 (2006.01)
E01D 1/00 (2006.01)
E01F 13/06 (2006.01)
E02B 3/20 (2006.01)
E02B 3/26 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
E02B 9/08 (2006.01)
E02B 3/04 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
E02D 17/18 (2006.01)
E02D 15/02 (2006.01)
E02D 15/02 (2006.01)
E02D 15/02 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
E02D 31/02 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
E02D 27/06 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 27/50 (2006.01)

1997
2

232661*
232662*
232671*
232812*
232752*
232748*
232816
232816*
232816*
232669
232669*
232734
232734*
232783
232765
232765*
232765*
232687
232687*
232687*
232817*
232818*
232774
232774*
232829
232829*
232745
232745*
232746
232780*
232788
232789
232626
232648*
232648*
232637
232637*
232626*
232626*
232698
232698*
232698*
232643
232643*
232726
232616*
232625
232697*
232697*
232836
232711
232711*
232682*
232836*
232802
232803
232804
232705
232705*
232673
232682*
232682*
232649*
232649*
232649*

1

E02D 23/16 (2006.01)
E02D 27/06 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 27/50 (2006.01)
E04B 1/04 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/32 (2006.01)
E04B 7/08 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 9/06 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04C 2/12 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04C 5/12 (2006.01)
E04C 3/26 (2006.01)
E04C 3/26 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04C 5/12 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 11/18 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04F 13/24 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 15/12 (2006.01)
E04G 21/02 (2006.01)
E04G 11/04 (2006.01)
E04G 21/02 (2006.01)
E04G 11/04 (2006.01)
E04G 21/02 (2006.01)
E04G 11/04 (2006.01)
E04G 11/04 (2006.01)
E04G 21/12 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
E04G 11/22 (2006.01)
E04G 11/20 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/24 (2006.01)
E04H 17/02 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
E05B 15/00 (2006.01)
E05B 47/06 (2006.01)
E05B 51/02 (2006.01)
E05C 9/02 (2006.01)
E05C 9/24 (2006.01)
E05D 15/16 (2006.01)
E05F 15/665 (2015.01)
E06B 3/44 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 3/68 (2006.01)
E06B 3/964 (2006.01)
E06B 3/99 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)

2

232805*
232805*
232805*
232805*
232760*
232726*
232839
232839*
232807*
232777*
232777*
232777*
232777*
232777*
232684*
232822*
232769*
232828*
232807
232683
232683*
232683*
232684*
232684*
232684*
232782*
232726*
232777
232777*
232777*
232763
232778
232802*
232802*
232803*
232803*
232804*
232804*
232839*
232683*
232683*
232773
232773*
232773*
232684
232682
232682*
232682*
232611
232611*
232611*
232611*
232611*
232611*
232730*
232719
232719*
232645
232645*
232730
232808
232808*
232808*
232631
232631*

1998

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)
E06B 5/11 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E21D 1/03 (2006.01)
E21D 1/08 (2006.01)
E21D 1/06 (2006.01)
E21D 21/00 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
F02D 41/30 (2006.01)
F03B 13/18 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 13/10 (2016.01)
F03D 13/25 (2016.01)
F03D 13/40 (2016.01)
F03D 13/10 (2016.01)
F03D 13/25 (2016.01)
F03D 13/30 (2016.01)
F04D 25/06 (2006.01)
F15B 19/00 (2006.01)
F16B 35/04 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16F 15/03 (2006.01)
F16F 15/02 (2006.01)
F16J 15/32 (2016.01)
F16K 1/22 (2006.01)
F16K 1/226 (2006.01)
F16K 17/00 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
F16L 23/032 (2006.01)
F17C 13/12 (2006.01)
F17C 1/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 8/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F22B 37/56 (2006.01)
F22B 37/48 (2006.01)
F22B 37/42 (2006.01)
F23B 30/10 (2006.01)
F23C 10/18 (2006.01)
F23C 7/02 (2006.01)
F23H 17/02 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23L 7/00 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23Q 3/00 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)
F24D 11/00 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)
F25B 49/02 (2006.01)
F25B 41/04 (2006.01)
F25D 29/00 (2006.01)
F26B 5/12 (2006.01)
F26B 9/06 (2006.01)
F27B 9/14 (2006.01)
F27B 14/06 (2006.01)
F27B 14/10 (2006.01)
F28D 1/06 (2006.01)

2

1

2

232631*
232636
232636*
232782
232782*
232710
232710*
232710*
232736*
232638
232755
232711*
232771
232771*
232771*
232614
232614*
232649
232649*
232649*
232805
232805*
232805*
232603*
232768
232822
232739
232697*
232697*
232740*
232634
232634*
232634*
232769
232769*
232806*
232806*
232704*
232799*
232704*
232833
232833*
232833*
232801*
232612
232612*
232801
232810
232811
232612*
232810*
232811*
232706
232834
232834*
232603*
232707*
232707*
232707
232648*
232648*
232753
232714
232714*
232655*

F28D 20/02 (2006.01)
F28F 21/06 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
G01B 21/16 (2006.01)
G01B 3/22 (2006.01)
G01K 13/02 (2006.01)
G01K 13/10 (2006.01)
G01K 1/02 (2006.01)
G01L 11/00 (2006.01)
G01M 17/00 (2006.01)
G01M 7/08 (2006.01)
G01N 25/66 (2006.01)
G01N 1/10 (2006.01)
G01N 1/20 (2006.01)
G01N 3/36 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 21/03 (2006.01)
G01N 27/72 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 33/549 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
G01N 33/92 (2006.01)
G01N 24/10 (2006.01)
G01R 31/06 (2006.01)
G01R 33/60 (2006.01)
G01R 33/20 (2006.01)
G01S 7/42 (2006.01)
G01S 13/00 (2006.01)
G02B 1/11 (2015.01)
G02B 21/36 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/08 (2006.01)
G03B 17/02 (2006.01)
G06K 9/00 (2006.01)
G06K 7/10 (2006.01)
G06K 19/06 (2006.01)
G06T 7/11 (2017.01)
G06T 5/00 (2006.01)
G09B 23/18 (2006.01)
G12B 9/04 (2006.01)
H01F 27/28 (2006.01)
H01F 30/06 (2006.01)
H01F 27/40 (2006.01)
H01H 1/023 (2006.01)
H01H 11/04 (2006.01)
H01H 83/02 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
H01L 31/101 (2006.01)
H01L 31/042 (2014.01)
H01M 10/05 (2010.01)
H01M 10/052 (2010.01)
H01M 10/056 (2010.01)
H01M 6/14 (2006.01)
H01R 43/18 (2006.01)
H01R 13/24 (2006.01)
H01R 11/14 (2006.01)
H02B 7/00 (2006.01)
H02B 1/04 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
H02G 7/12 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)

232834*
232655*
232699
232768*
232708
232650
232616
232616*
232768*
232708*
232736*
232650*
232715
232621
232736
232770
232770*
232757
232757*
232633
232735
232619
232675
232675*
232758
232758*
232686*
232786
232686
232686*
232750
232750*
232840*
232619*
232799
232704
232609
232619*
232608
232608*
232619*
232619*
232735*
232606*
232703
232703*
232703*
232669*
232669*
232786*
232615
232741*
232670
232679
232679*
232679*
232679*
232832
232832*
232793*
232628
232628*
232793
232809
232657

Nr 7/2019

1

2

H02J 3/18 (2006.01)
H02K 5/124 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 21/02 (2006.01)
H02M 1/12 (2006.01)
H03F 3/189 (2006.01)
H03H 9/64 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
H04B 1/10 (2006.01)

232748
232740
232603
232604
232657*
232642*
232642*
232785
232642

1

2

H04J 13/00 (2011.01)
H04L 27/00 (2006.01)
H04L 27/32 (2006.01)
H04L 27/22 (2006.01)
H04L 25/03 (2006.01)
H04N 5/225 (2006.01)
H05B 6/22 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)

232813
232750*
232750*
232750*
232750*
232609*
232714*
232766

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

232601
232602
232603
232604
232605
232606
232607
232608
232609
232610
232611
232612
232613
232614
232615
232616
232617
232618
232619
232620
232621
232622
232623
232624
232625
232626
232627
232628
232629
232630
232631
232632
232633
232634
232635
232636
232637
232638
232639
232640
232641
232642
232643
232644
232645

B21H 1/14 (2006.01)
B23Q 11/10 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 21/02 (2006.01)
A61L 27/44 (2006.01)
B64D 47/00 (2006.01)
A61K 33/34 (2006.01)
G06K 7/10 (2006.01)
G03B 17/02 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
F23C 10/18 (2006.01)
A01B 33/00 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
G01K 13/10 (2006.01)
C07D 285/14 (2006.01)
C07D 285/14 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
G01N 1/20 (2006.01)
B60N 2/42 (2006.01)
B32B 15/01 (2006.01)
B29D 11/00 (2006.01)
E01F 13/06 (2006.01)
D21C 3/22 (2006.01)
B28B 1/26 (2006.01)
H02B 7/00 (2006.01)
B27M 3/18 (2006.01)
C08J 11/08 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
B01J 20/12 (2006.01)
G01N 21/03 (2006.01)
F16K 1/22 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)
D21F 1/68 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
C03C 10/00 (2006.01)
C03C 15/00 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
H04B 1/10 (2006.01)
E01B 21/00 (2006.01)
B65H 27/00 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)

232646
232647
232648
232649
232650
232651
232652
232653
232654
232655
232656
232657
232658
232659
232660
232661
232662
232663
232664
232665
232666
232667
232668
232669
232670
232671
232672
232673
232674
232675
232676
232677
232678
232679
232680
232681
232682
232683
232684
232685
232686
232687
232688
232689
232690

C08F 218/08 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B25B 11/00 (2006.01)
F03D 13/10 (2016.01)
G01K 13/02 (2006.01)
A61M 5/20 (2006.01)
C12Q 1/6879 (2018.01)
C12Q 1/6879 (2018.01)
B65C 9/10 (2006.01)
B01J 19/00 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
H02J 3/01 (2006.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C07J 63/00 (2006.01)
C07J 63/00 (2006.01)
C07J 63/00 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07C 49/76 (2006.01)
C07C 49/84 (2006.01)
C07C 49/76 (2006.01)
C07C 49/76 (2006.01)
C07C 49/76 (2006.01)
C22C 1/04 (2006.01)
H01L 31/042 (2014.01)
C12N 1/20 (2006.01)
B22F 9/02 (2006.01)
E02D 31/02 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
G01N 33/549 (2006.01)
A61K 36/31 (2006.01)
A61K 31/28 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
H01M 10/05 (2010.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B63B 41/00 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
A61K 36/254 (2006.01)
G01R 33/60 (2006.01)
C23C 14/40 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)

Nr 7/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1999

1

2

1

2

1

2

1

2

232691
232692
232693
232694
232695
232696
232697
232698
232699
232700
232701
232702
232703
232704
232705
232706
232707
232708
232709
232710
232711
232712
232713
232714
232715
232716
232717
232718
232719
232720
232721
232722
232723
232724
232725
232726
232727
232728
232729
232730
232731
232732
232733
232734
232735
232736
232737
232738
232739
232740
232741
232742
232743
232744
232745
232746
232747
232748
232749
232750
232751
232752
232753
232754
232755

C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
B63B 21/00 (2006.01)
D21H 17/24 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
B01J 20/12 (2006.01)
B01D 53/78 (2006.01)
B27K 5/00 (2006.01)
H01F 27/28 (2006.01)
G02B 6/08 (2006.01)
E02D 29/02 (2006.01)
F23Q 3/00 (2006.01)
F25D 29/00 (2006.01)
G01B 3/22 (2006.01)
B65D 47/04 (2006.01)
E21D 1/03 (2006.01)
E02B 9/08 (2006.01)
A47C 1/03 (2006.01)
B21C 23/04 (2006.01)
F27B 14/06 (2006.01)
G01N 1/10 (2006.01)
A61M 37/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
E05F 15/665 (2015.01)
B60J 5/04 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
B23F 1/06 (2006.01)
E01D 19/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
B64C 27/22 (2006.01)
C22C 1/08 (2006.01)
G01N 27/72 (2006.01)
G01N 3/36 (2006.01)
A47L 5/38 (2006.01)
C07C 233/06 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
H02K 5/124 (2006.01)
B05D 5/12 (2006.01)
C10B 7/10 (2006.01)
C07K 19/00 (2006.01)
C01B 33/18 (2006.01)
D04B 9/06 (2006.01)
D04B 21/02 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
B64C 33/02 (2006.01)
G01S 7/42 (2006.01)
B07B 1/00 (2006.01)
C12P 7/46 (2006.01)
F27B 9/14 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
F02D 41/30 (2006.01)

232756
232757
232758
232759
232760
232761
232762
232763
232764
232765
232766
232767
232768
232769
232770
232771
232772
232773
232774
232775
232776
232777
232778
232779
232780
232781
232782
232783
232784
232785
232786
232787
232788
232789
232790
232791
232792
232793
232794
232795
232796
232797
232798
232799
232800
232801
232802
232803
232804
232805
232806
232807
232808
232809
232810
232811
232812
232813
232814
232815
232816
232817
232818
232819
232820

A24D 3/02 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
B28B 1/00 (2006.01)
C04B 33/13 (2006.01)
A47F 1/12 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
C23C 4/06 (2016.01)
H05B 6/02 (2006.01)
B01D 53/34 (2006.01)
F15B 19/00 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
E04G 11/22 (2006.01)
C30B 25/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
A61K 38/39 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 15/12 (2006.01)
C11B 1/04 (2006.01)
B05D 5/08 (2006.01)
C11B 3/00 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
C22C 33/02 (2006.01)
B01J 20/16 (2006.01)
H03M 1/34 (2006.01)
G01R 31/06 (2006.01)
C01B 32/158 (2017.01)
D06M 10/04 (2006.01)
D06M 10/04 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
A01N 25/18 (2006.01)
A47B 9/00 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
B60R 16/023 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
B65B 11/00 (2006.01)
A01B 19/08 (2006.01)
A01D 13/00 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
A01D 13/00 (2006.01)
F23H 17/02 (2006.01)
E02D 15/02 (2006.01)
E02D 15/02 (2006.01)
E02D 15/02 (2006.01)
F03D 13/10 (2016.01)
A62C 4/00 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E06B 3/68 (2006.01)
H02G 7/12 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
H04J 13/00 (2011.01)
C07D 253/075 (2006.01)
C02F 9/14 (2006.01)
C22B 19/00 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
B08B 3/12 (2006.01)
A24C 5/40 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)

232821
232822
232823
232824
232825
232826
232827
232828
232829
232830

B03C 1/30 (2006.01)
F16B 35/04 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C08J 11/24 (2006.01)
B28D 1/06 (2006.01)
B65D 77/06 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
B27M 1/02 (2006.01)
D01C 1/00 (2006.01)
C07C 271/64 (2006.01)

232831
232832
232833
232834
232835
232836
232837
232838
232839
232840

C07C 271/64 (2006.01)
H01R 43/18 (2006.01)
F22B 37/56 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
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TŁUMACZENIA PATENTÓW EUROPEJSKICH
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T3 (97) 02 01 2019
T5 (97) 09 12 2015
T3 (97) 24 10 2018
T4 (97) 24 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T4 (97) 14 11 2018
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 09 01 2019

Nr 7/2019
2019/03
2015/17
2019/04
2019/03
2019/01
2019/04
2019/10
2019/02
2019/10
2019/03
2019/02
2019/06
2018/47
2019/02
2019/06
2019/06
2018/52
2019/09
2018/44
2018/52
2019/04
2019/04
2019/02
2018/39
2019/02
2019/04
2019/03
2018/34
2018/37
2019/01
2019/07
2016/01
2019/01
2015/50
2018/43
2018/43
2018/50
2018/48
2018/31
2018/38
2018/51
2019/02
2019/02
2018/52
2019/03
2018/46
2018/46
2019/13
2019/07
2019/04
2019/06
2019/04
2019/14
2019/04
2019/10
2019/04
2019/07
2018/48
2018/48
2018/51
2019/07
2019/11
2019/04
2018/50
2019/02
2018/50
2019/02

EP 2723916 B1
EP 2724103 B1
EP 2724913 B1
EP 2725052 B1
EP 2729015 B1
EP 2730155 B1
EP 2730642 B1
EP 2730667 B1
EP 2730878 B1
EP 2731947 B1
EP 2732730 B1
EP 2734053 B1
EP 2734230 B1
EP 2735228 B1
EP 2735338 B1
EP 2736716 B1
EP 2736861 B1
EP 2737576 B1
EP 2739268 B1
EP 2739285 B1
EP 2739824 B1
EP 2740449 B1
EP 2741148 B1
EP 2741395 B1
EP 2744068 B1
EP 2746487 B1
EP 2749623 B1
EP 2751311 B1
EP 2752373 B1
EP 2753500 B1
EP 2756011 B1
EP 2756768 B1
EP 2757908 B1
EP 2758700 B1
EP 2758711 B1
EP 2758711 B1
EP 2760742 B1
EP 2760848 B1
EP 2761842 B1
EP 2763388 B1
EP 2764307 B1
EP 2766537 B1
EP 2766703 B1
EP 2766722 B1
EP 2766774 B1
EP 2767583 B1
EP 2767583 B1
EP 2768626 B1
EP 2768916 B1
EP 2769276 B1
EP 2770148 B1
EP 2771159 B1
EP 2771198 B1
EP 2771214 B1
EP 2771522 B1
EP 2771976 B1
EP 2773729 B1
EP 2773835 B1
EP 2773866 B1
EP 2774992 B1
EP 2776622 B1
EP 2777275 B1
EP 2781405 B1
EP 2781682 B1
EP 2785374 B1
EP 2786069 B1
EP 2786754 B1

Nr 7/2019
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 11 07 2018
T5 (97) 09 03 2016
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 12 12 2018
T4 (97) 12 12 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 16 01 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/39
2019/03
2019/04
2018/49
2019/01
2018/43
2019/12
2019/04
2018/28
2016/10
2018/37
2018/52
2019/01
2019/07
2019/06
2019/01
2019/16
2019/08
2019/09
2019/09
2019/11
2019/12
2019/03
2019/03
2019/07
2019/05
2018/46
2018/48
2018/51
2019/01
2019/02
2019/01
2018/52
2018/41
2019/03
2018/52
2019/09
2018/50
2018/52
2019/03
2018/46
2019/07
2019/01
2019/07
2019/06
2018/52
2019/10
2019/04
2018/40
2019/09
2019/06
2019/04
2018/34
2019/04
2019/06
2018/50
2018/50
2019/04
2019/02
2019/01
2019/09
2018/41
2019/12
2019/09
2018/50
2018/52
2019/03

EP 2788062 B1
EP 2790915 B1
EP 2791137 B1
EP 2792245 B1
EP 2792731 B1
EP 2792822 B1
EP 2792830 B1
EP 2794505 B1
EP 2795375 B1
EP 2796282 B1
EP 2797142 B1
EP 2797372 B1
EP 2798311 B1
EP 2799070 B1
EP 2800087 B1
EP 2800212 B1
EP 2800746 B1
EP 2800920 B1
EP 2802146 B1
EP 2803818 B1
EP 2805485 B1
EP 2805682 B1
EP 2809479 B1
EP 2809845 B1
EP 2810580 B1
EP 2810975 B1
EP 2814319 B1
EP 2814339 B1
EP 2814363 B1
EP 2814932 B1
EP 2817285 B1
EP 2817329 B1
EP 2818380 B1
EP 2819783 B1
EP 2819989 B1
EP 2820059 B1
EP 2821173 B1
EP 2821516 B1
EP 2822908 B1
EP 2827863 B1
EP 2827875 B1
EP 2830589 B1
EP 2830774 B1
EP 2832907 B1
EP 2833909 B1
EP 2834158 B1
EP 2836090 B1
EP 2836280 B1
EP 2836602 B1
EP 2836882 B1
EP 2837713 B1
EP 2840641 B1
EP 2841428 B1
EP 2841606 B1
EP 2841614 B1
EP 2841955 B1
EP 2841955 B1
EP 2844122 B1
EP 2844225 B1
EP 2847245 B1
EP 2847604 B1
EP 2852739 B1
EP 2853184 B1
EP 2853462 B1
EP 2854764 B1
EP 2856930 B1
EP 2857103 B1

T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 17 10 2018
T4 (97) 17 10 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 16 01 2019

2003
2019/03
2019/04
2019/08
2018/49
2019/02
2018/49
2018/38
2018/52
2019/03
2019/10
2019/07
2019/11
2018/32
2019/01
2019/02
2018/52
2018/51
2019/07
2018/52
2019/05
2018/26
2019/06
2019/07
2019/08
2019/04
2019/04
2018/48
2018/52
2019/06
2019/01
2019/01
2018/52
2018/52
2019/09
2019/03
2019/03
2018/51
2018/50
2019/03
2019/06
2019/10
2019/03
2019/09
2018/50
2018/49
2019/11
2019/09
2018/41
2019/03
2018/51
2019/06
2019/06
2018/41
2018/49
2019/10
2019/02
2018/42
2018/42
2019/09
2018/48
2018/34
2019/02
2019/03
2019/09
2019/04
2018/30
2019/03

EP 2857156 B1
EP 2857736 B1
EP 2859017 B1
EP 2860270 B1
EP 2860290 B1
EP 2860719 B1
EP 2861110 B1
EP 2861358 B1
EP 2861386 B1
EP 2861391 B1
EP 2862010 B1
EP 2862057 B1
EP 2863762 B1
EP 2864411 B1
EP 2864417 B1
EP 2864455 B1
EP 2867596 B1
EP 2870190 B1
EP 2870429 B1
EP 2871086 B1
EP 2871291 B1
EP 2871531 B1
EP 2872401 B1
EP 2872595 B1
EP 2874660 B1
EP 2874893 B1
EP 2874962 B1
EP 2875049 B1
EP 2877007 B1
EP 2877008 B1
EP 2877017 B1
EP 2877018 B1
EP 2878886 B1
EP 2879216 B1
EP 2879522 B1
EP 2879667 B1
EP 2880037 B1
EP 2880369 B1
EP 2880387 B1
EP 2881248 B1
EP 2881720 B1
EP 2882293 B1
EP 2882440 B1
EP 2882826 B1
EP 2883057 B1
EP 2883654 B1
EP 2883866 B1
EP 2884838 B1
EP 2885105 B1
EP 2885264 B1
EP 2886635 B1
EP 2886756 B1
EP 2886917 B1
EP 2889047 B1
EP 2889434 B1
EP 2891809 B1
EP 2892434 B1
EP 2892434 B1
EP 2894005 B1
EP 2895595 B1
EP 2897608 B1
EP 2897793 B1
EP 2899344 B1
EP 2900891 B1
EP 2901537 B1
EP 2903540 B1
EP 2903624 B1

2004
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T4 (97) 26 12 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T4 (97) 26 12 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 16 01 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/05
2018/52
2018/40
2018/49
2018/48
2018/52
2019/02
2018/49
2019/03
2018/52
2018/30
2018/42
2019/03
2019/06
2019/08
2019/01
2019/04
2019/07
2018/52
2019/12
2018/42
2019/10
2019/09
2019/03
2019/01
2019/04
2018/51
2019/09
2019/07
2018/51
2019/02
2019/05
2019/02
2019/07
2019/08
2019/09
2019/10
2019/06
2019/02
2018/52
2018/52
2018/52
2019/06
2019/03
2019/03
2019/02
2018/43
2019/12
2019/06
2019/03
2019/03
2019/09
2019/09
2019/06
2018/26
2019/05
2019/02
2018/38
2019/09
2018/51
2019/09
2018/51
2019/03
2018/51
2019/06
2018/47
2019/03

EP 2903925 B1
EP 2905932 B1
EP 2906592 B1
EP 2907723 B1
EP 2908370 B1
EP 2908664 B1
EP 2908918 B1
EP 2909204 B1
EP 2909395 B1
EP 2910597 B1
EP 2911621 B1
EP 2911810 B1
EP 2911999 B1
EP 2912081 B1
EP 2912307 B1
EP 2914191 B1
EP 2914917 B1
EP 2915845 B1
EP 2916949 B1
EP 2917590 B1
EP 2918215 B1
EP 2920304 B1
EP 2920331 B1
EP 2920337 B1
EP 2920730 B1
EP 2921064 B1
EP 2921256 B1
EP 2922599 B1
EP 2923541 B1
EP 2923820 B1
EP 2925225 B1
EP 2925350 B1
EP 2928265 B1
EP 2928298 B1
EP 2928436 B1
EP 2928489 B1
EP 2928836 B1
EP 2928837 B1
EP 2929976 B1
EP 2930219 B1
EP 2930378 B1
EP 2930378 B1
EP 2931738 B1
EP 2931797 B1
EP 2931896 B1
EP 2931930 B1
EP 2933022 B1
EP 2935897 B1
EP 2935945 B1
EP 2936926 B1
EP 2937571 B1
EP 2938309 B1
EP 2938467 B1
EP 2940460 B1
EP 2942150 B1
EP 2944171 B1
EP 2946206 B1
EP 2948285 B1
EP 2949217 B1
EP 2949666 B1
EP 2949670 B1
EP 2950893 B1
EP 2953482 B1
EP 2954469 B1
EP 2954779 B1
EP 2955027 B1
EP 2955969 B1

T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 24 10 2018
T4 (97) 24 10 2018
T3 (97) 10 10 2018
T4 (97) 10 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 02 01 2019
T4 (97) 02 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 17 10 2018
T4 (97) 17 10 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 01 08 2018
T4 (97) 01 08 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 21 11 2018

Nr 7/2019
2018/46
2018/37
2019/03
2018/43
2018/43
2018/41
2018/41
2018/39
2019/14
2019/01
2019/01
2019/03
2018/49
2019/10
2018/42
2018/42
2019/10
2019/03
2018/48
2019/02
2018/40
2018/40
2018/42
2018/49
2018/43
2019/02
2018/52
2019/08
2019/07
2018/51
2019/03
2019/01
2019/06
2018/52
2018/31
2018/31
2018/47
2019/09
2018/51
2018/43
2019/14
2019/12
2019/02
2018/47
2019/05
2018/38
2018/49
2019/02
2019/03
2018/48
2019/01
2019/07
2018/48
2018/51
2018/52
2019/02
2018/52
2019/08
2018/41
2018/48
2019/02
2018/49
2019/09
2018/40
2019/13
2019/02
2018/47

EP 2959887 B1
EP 2960318 B1
EP 2963060 B1
EP 2963453 B1
EP 2963453 B1
EP 2964309 B1
EP 2964309 B1
EP 2966193 B1
EP 2966353 B1
EP 2966978 B1
EP 2966978 B1
EP 2967013 B1
EP 2967610 B1
EP 2970046 B1
EP 2970467 B1
EP 2970467 B1
EP 2970553 B1
EP 2972168 B1
EP 2972295 B1
EP 2974702 B1
EP 2975042 B1
EP 2975669 B1
EP 2976415 B1
EP 2976565 B1
EP 2977687 B1
EP 2978618 B1
EP 2979058 B1
EP 2981175 B1
EP 2981552 B1
EP 2982355 B1
EP 2983778 B1
EP 2985032 B1
EP 2986374 B1
EP 2986438 B1
EP 2986727 B1
EP 2986727 B1
EP 2986789 B1
EP 2986913 B1
EP 2987484 B1
EP 2987522 B1
EP 2987884 B1
EP 2988085 B1
EP 2988909 B1
EP 2989095 B1
EP 2989642 B1
EP 2990538 B1
EP 2992005 B1
EP 2993112 B1
EP 2993366 B1
EP 2993494 B1
EP 2993779 B1
EP 2994240 B1
EP 2994765 B1
EP 2995306 B1
EP 2996570 B1
EP 2997568 B1
EP 2997953 B1
EP 2998071 B1
EP 2999081 B1
EP 3000474 B1
EP 3000571 B1
EP 3001136 B1
EP 3003278 B1
EP 3003604 B1
EP 3004786 B1
EP 3004833 B1
EP 3005919 B1

Nr 7/2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T4 (97) 26 12 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T4 (97) 07 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 09 01 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/06
2019/05
2018/52
2018/52
2019/07
2018/52
2018/49
2019/05
2018/51
2019/01
2018/47
2018/52
2018/52
2018/50
2018/52
2018/32
2019/12
2019/03
2019/11
2019/02
2018/43
2018/52
2019/05
2019/03
2018/49
2019/07
2019/05
2019/08
2019/05
2019/01
2019/06
2018/47
2019/05
2018/46
2019/08
2018/52
2019/01
2018/52
2018/50
2019/01
2019/05
2018/16
2019/06
2018/52
2018/45
2018/45
2018/50
2019/06
2019/06
2019/07
2019/08
2019/08
2019/03
2018/45
2019/10
2019/02
2018/52
2019/05
2019/03
2018/38
2018/38
2018/51
2018/49
2019/13
2019/04
2018/50
2019/02

EP 3007939 B1
EP 3008372 B1
EP 3010530 B1
EP 3010530 B1
EP 3010624 B1
EP 3010892 B1
EP 3011025 B1
EP 3011051 B1
EP 3012031 B1
EP 3012181 B1
EP 3013719 B1
EP 3014038 B1
EP 3016984 B1
EP 3019683 B1
EP 3019754 B1
EP 3020262 B1
EP 3021444 B1
EP 3022382 B1
EP 3023100 B1
EP 3023239 B1
EP 3024505 B1
EP 3024973 B1
EP 3024987 B1
EP 3025068 B1
EP 3025734 B1
EP 3027042 B1
EP 3027239 B1
EP 3027563 B1
EP 3027898 B1
EP 3028611 B1
EP 3031683 B1
EP 3033460 B1
EP 3033533 B1
EP 3033819 B1
EP 3035434 B1
EP 3035835 B1
EP 3036292 B1
EP 3037603 B1
EP 3038362 B1
EP 3039195 B1
EP 3040088 B1
EP 3040774 B1
EP 3043005 B1
EP 3043989 B1
EP 3044510 B1
EP 3044510 B1
EP 3045816 B1
EP 3046656 B1
EP 3046877 B1
EP 3046999 B1
EP 3047936 B1
EP 3048127 B1
EP 3048358 B1
EP 3049428 B1
EP 3050239 B1
EP 3050874 B1
EP 3050953 B1
EP 3051815 B1
EP 3051928 B1
EP 3052703 B1
EP 3053263 B1
EP 3053358 B1
EP 3054174 B1
EP 3054502 B1
EP 3054630 B1
EP 3055104 B1
EP 3056631 B1

T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
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EP 3246572 B1
EP 3247138 B1
EP 3247159 B1
EP 3247193 B1
EP 3247248 B1
EP 3247867 B1
EP 3248898 B1
EP 3248928 B1
EP 3249136 B1
EP 3249525 B1
EP 3249829 B1
EP 3250333 B1
EP 3250481 B1
EP 3250640 B1

T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
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T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 30 01 2019
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T3 (97) 09 01 2019
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2019/12
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2019/06
2018/52
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2019/05
2019/12
2018/50
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2019/08
2019/04
2019/02
2019/10
2019/01
2019/01
2019/02
2019/01
2019/05
2018/52
2019/06
2018/52
2019/04
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2018/50
2018/50
2019/05
2019/01
2019/14
2018/48
2019/04
2019/05
2019/04
2019/11
2019/14
2019/08
2019/05
2019/09
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2019/07
2019/05
2019/09
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2019/02
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2018/52
2019/06
2019/01
2019/01
2019/05
2019/02
2019/08
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2019/01
2019/08
2019/09
2019/02
2018/50
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2018/50

EP 3250958 B1
EP 3251480 B1
EP 3251554 B1
EP 3251750 B1
EP 3251995 B1
EP 3252259 B1
EP 3252762 B1
EP 3253674 B1
EP 3253685 B1
EP 3253920 B1
EP 3254743 B1
EP 3254923 B1
EP 3254947 B1
EP 3255087 B1
EP 3255135 B1
EP 3255809 B1
EP 3256374 B1
EP 3256404 B1
EP 3256418 B1
EP 3257053 B1
EP 3257270 B1
EP 3257356 B1
EP 3257869 B1
EP 3258778 B1
EP 3259076 B1
EP 3259873 B1
EP 3260650 B1
EP 3261500 B1
EP 3261838 B1
EP 3263808 B1
EP 3264943 B1
EP 3264997 B1
EP 3265532 B1
EP 3265595 B1
EP 3265711 B1
EP 3266834 B1
EP 3266932 B1
EP 3267084 B1
EP 3268408 B1
EP 3268688 B1
EP 3269500 B1
EP 3269717 B1
EP 3270403 B1
EP 3271121 B1
EP 3271367 B1
EP 3271514 B1
EP 3272705 B1
EP 3273953 B1
EP 3275912 B1
EP 3277691 B1
EP 3277874 B1
EP 3277877 B1
EP 3278779 B1
EP 3279034 B1
EP 3279967 B1
EP 3280447 B1
EP 3280551 B1
EP 3280745 B1
EP 3280998 B1
EP 3282064 B1
EP 3283190 B1
EP 3283239 B1
EP 3283426 B1
EP 3284598 B1
EP 3286149 B1
EP 3286393 B1
EP 3287170 B1

Nr 7/2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 30 01 2019
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T3 (97) 20 02 2019
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T3 (97) 27 02 2019
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T3 (97) 06 03 2019
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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).
384889(352072)
399811
400244
401352
403106
404191
404359
404986
405390
405538
405730
406036
406281
406319
407188
407329
407375
407703
407705
408001
408016
408722
408864
408992
409093
409427
409444
409600
409881
410023
410160
u)
410250
410333
410370
410730
410947
411260
411280
411537
411555
411714
411825
412148
412294
412417
412534
u)
412860
412888
u)
413483
414181
414182
414307
414359
u)
414577
414783
u)

11/2008
01/2014
04/2014
09/2014
19/2014
25/2014
26/2014
04/2015
07/2015
08/2014
09/2015
11/2015
12/2015
12/2015
17/2015
18/2015
19/2015
21/2015
21/2015
22/2015
23/2015
20/2015
02/2016
03/2016
04/2016
06/2016
06/2016
07/2016
09/2016
10/2016
11/2016
12/2016
12/2016
12/2016
14/2016
15/2016
17/2016
18/2016
18/2016
20/2016
20/2016
16/2016
23/2016
24/2016
25/2016
25/2016
01/2017
04/2017
04/2017
14/2016
14/2016
08/2017
09/2017
26/2016
11/2017

415370
415405
415565
415586
415598
415694
415985
416500
u)
416537
u)
416539
416562
416770
416786
416893
417120
417273
417692
417703
417827
418021
418107
418243
418424
418428
418458
419378
419472
419557
419635
419662
419665
419765
419797
419849
419901
420056
420066
420213
420305
420656
420657
420767
420825
u)
420970
420980
421119
421278
421342
421422
421510
421630
u)
421893
422473
423060
424738(419995)

13/2017
14/2017
14/2017
14/2017
14/2017
14/2017
17/2017
20/2017
20/2017
20/2017
20/2017
21/2017
01/2017
22/2017
23/2017
25/2017
01/2018
01/2018
02/2018
04/2018
03/2018
04/2018
05/2018
05/2018
05/2018
11/2018
11/2018
12/2018
12/2018
12/2018
12/2018
13/2018
13/2018
13/2018
14/2018
14/2018
14/2018
16/2018
14/2018
19/2018
19/2018
19/2018
20/2018
20/2018
20/2018
21/2018
22/2018
22/2018
23/2018
24/2018
24/2018
12/2018
02/2018
22/2018
15/2018

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego

2010
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
392986
401661
406064
411321
412881
414138
414816
414817
414818
415055
416074
416407
417375

20/2011
11/2013
11/2015
18/2016
01/2017
07/2017
11/2017
11/2017
11/2017
12/2017
17/2017
19/2017
25/2017

418020
418468
418747
419121
419737
419903
420537
420779
421348
421825
422620
424792

03/2018
05/2018
05/2017
15/2017
13/2018
14/2018
18/2018
19/2018
22/2018
26/2018
05/2019
24/2018

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.
03/2018

(B1) 191063 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Sound IPCo 41523 Oy, Helsinki, Finlandia i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(B1) 191063 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(B1) 192481 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAROC GROUP OY AB, Vantaa, Finlandia i dokonanie wpisu: Paroc Oy Ab, Helsinki, Finlandia
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
21/2013
06/2014
10/2014
23/2016
26/2016

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.

(B1) 191063 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Oy Ab, Helsinki, Finlandia
i dokonanie wpisu: Paroc Sound IPCo 41523 Oy, Helsinki, Finlandia

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO

398697
400781
401398
412158
412650

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) 191063 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAROC GROUP OY AB, Vantaa, Finlandia i dokonanie wpisu: Paroc Oy Ab, Helsinki, Finlandia
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(T3) 2365988

Nr 7/2019

412690
413750
414239
416128
419969

26/2016
06/2017
08/2017
18/2017
14/2018
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,

(B1) 192481 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Oy Ab, Helsinki, Finlandia
i dokonanie wpisu: Paroc Sound IPCo 41523 Oy, Helsinki, Finlandia
(B1) 192481 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Sound IPCo 41523 Oy, Helsinki, Finlandia i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(B1) 192481 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
i dokonanie wpisu: Paroc Group Oy, Helsinki, Finlandia
(B1) 196083 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JEYES GROUP LIMITED, Thetford,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Henkel Limited, Hemel Hempstead, Wielka Brytania
(B1) 197149 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OLIVEIRA ET IRMAO S.A., Aveiro,
Portugalia; ALLIA S.A., Boulogne Billancourt, Francja i dokonanie
wpisu: Geberit International AG, Jona, Szwajcaria; OLIVEIRA ET IRMAO S.A., Aveiro, Portugalia
(B1) 199598 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Schneider Sieghard, Wangen i.
Allgäu, Niemcy i dokonanie wpisu: EST Eisenbahn-Systemtechnik
GmbH, Wangen im Allgäu, Niemcy
(B1) 202325 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

Nr 7/2019
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(B1) 206551 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie wpisu: PCM RAIL.ONE AG, Neumarkt, Niemcy
(B1) 208084 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CARTIERE FEDRIGONI & C. S.p.A.,
Arco, Włochy i dokonanie wpisu: FEDRIGONI S.P.A., Verona, Włochy
(B1) 208330 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KALWA NORBERT, Horn-Bad Meinberg, Niemcy i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(B1) 208337 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(B1) 208738 2017 03 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LAFARGE PLATRES, Avignon, Francja i dokonanie wpisu: SINIAT S.A., Avignon, Francja
(B1) 208879 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Deutsche SiSi-Werke Betriebs
GmbH, Eppelheim, Niemcy; PIOFLEX Kunststoff in Form GmbH,
Denzlingen, Niemcy i dokonanie wpisu: PIOFLEX Kunststoff in Form
GmbH, Denzlingen, Niemcy; Capri Sun GmbH, Eppelheim, Niemcy
(B1) 208964 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PIOFLEX Kunststoff in Form GmbH, Denzlingen, Niemcy; Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH, Eppelheim/
Heidelberg, Niemcy i dokonanie wpisu: Capri Sun GmbH, Eppelheim,
Niemcy; PIOFLEX Kunststoff in Form GmbH, Denzlingen, Niemcy
(B1) 209961 2019 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim am Rhein, Niemcy
(B1) 209962 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(B1) 212108 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGOURON PHARMACEUTICALS,
INC., La Jolla, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Agouron Pharmaceuticals, LLC, San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 213122 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Teva Women’s Health, Inc., Woodcliff Lake, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THERAMEX HQ UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(B1) 213349 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.
STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, Polska 000001577
i dokonanie wpisu: HYDROGENTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 381640916
(B1) 214795 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(B1) 216069 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(B1) 220290 2019 04 11 C. Wprowadzono zmianę twórców poprzez wykreślenie wpisu: SITARZ BOGDAN, Łódź, Polska i dokonanie
wpisu: SITARZ BOGDAN, Łódź, Polska, SITARZ MACIEJ, Łódź, Polska
(B1) 220309 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.
STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, Polska 000001577
i dokonanie wpisu: HYDROGENTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 381640916

2011

(B1) 220763 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ETB24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wola
Rzędzińska, Polska 021941427 i dokonanie wpisu: CERTYFIKOWANY
INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 021941427
(B1) 222640 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WKG TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raciszyn, Polska 592180791
i dokonanie wpisu: WKG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Raciszyn, Polska 592180791
(B1) 223807 2019 03 29 D. Wykreślono wpis o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku Sądu Okręgowego
w Białymstoku z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt sąd. VII GC 82/17
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 9 lutego 2018 r.
oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt: I A Ga 29/18, Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Mróz
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 2681/18 dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy
wynalazek na wniosek wierzyciela: Graf Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (d. Sotralentz Sp. z o.o.) z siedzibą
w Skierniewicach”.
(B1) 224543 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Pabianice, Polska 000043883
i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752
(B1) 225632 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków,
Polska 000001577 i dokonanie wpisu: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków,
Polska 000001577; BC-LDS BOBKIEWICZ, CHOLEWIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska 260241475
(B1) 226186 2019 04 11 C. Wprowadzono zmianę twórców
poprzez wykreślenie wpisu: SITARZ BOGDAN, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: SITARZ BOGDAN, Łódź, Polska, SITARZ MACIEJ, Łódź,
Polska
(B1) 226335 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA IM. JANA
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa, Polska 000001494
i dokonanie wpisu: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa, Polska 000001494
(B1) 227099 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA IM. JANA
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa, Polska 000001494
i dokonanie wpisu: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa, Polska 000001494
(B1) 227715 2019 03 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Wrocław, Polska 930388062; PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, Polska 000035257 i dokonanie wpisu: PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
PIAP, Warszawa, Polska 000035257; AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Wrocław, Polska 930388062
(B1) 228012 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMEC FOSTER WHEELER ENERGY FAKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 270589609; PRZEDSIĘBIORSTWO

2012

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

EKSPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, Polska 003605962; RBM-NDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska 243060650 i dokonanie wpisu: SHI FW ENERGIA FAKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 270589609;
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 003605962; RBM-NDT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska 243060650
(B1) 228264 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA IM. JANA
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa, Polska 000001494
i dokonanie wpisu: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa, Polska 000001494
(B1) 228319 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RS PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146249350 i dokonanie
wpisu: GLYCOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białogard, Polska 362812708
(B1) 228726 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA IM. JANA
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa, Polska 000001494
i dokonanie wpisu: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa, Polska 000001494
(B1) 228788 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA IM. JANA
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa, Polska 000001494
i dokonanie wpisu: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa, Polska 000001494
(B1) 230289 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TENEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska i dokonanie wpisu: JADAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 141721977
(B1) 230556 2018 12 31 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułów wykonawczych: Wyroku zaocznego Sądu
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 3 września
2014 r., sygn. XP GNc 563/14 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 8 września 2014 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą
akt: Km 1007/18 dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek na wniosek wierzyciela: Dariusza Ressela zamieszkałego
w Łodzi”.
(B1) 230556 2018 12 31 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa
w Łodzi, IX Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Brzeziny z dnia
5 września 2013 r., sygn. IX Nc 377/13 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 14 listopada 2013 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1243/18 dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek na wniosek wierzycieli: Marka Rorata oraz Wiesławy
Rorat zamieszkałych w Brzezinach”.
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WPISY I ZMIANY W WYODRĘBNIONEJ
CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego
lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(T3) 1544531 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Steinmüller Babcock Environment
GmbH, Gummersbach, Niemcy i dokonanie wpisu: Steinmüller
Babcock Environment GmbH, Gummersbach, Niemcy; Nippon Steel & Sumikin Engineering Co., Ltd., Tokio, Japonia
(T3) 1468940 2019 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM,
Lyon, Francja i dokonanie wpisu: Plastic Omnium Systemes Urbains, Lyon, Francja
(T3) 1479587 2019 02 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Frauscher Sensortechnik Holding
GMBH, St. Marienkirchen bei Schärding, Austria i dokonanie wpisu:
Frauscher Sensortechnik GmbH, St. Marienkirchen, Austria
(T3) 1628643 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FMC CORPORATION, Philadelphia,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: DuPont Nutrition
USA, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1658262 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: proionic Production of Ionic
Substances GmbH & Co KG, Grambach, Austria i dokonanie wpisu:
proionic GmbH, Grambach, Austria
(T3) 1671900 2019 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM,
Lyon, Francja i dokonanie wpisu: Plastic Omnium Systemes Urbains, Lyon, Francja
(T3) 1746039 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pezzutti Aldo Srl, Fiume
Veneto, Włochy i dokonanie wpisu: PEZZUTTI GROUP S.P.A., Fiume
Veneto, Włochy
(T3) 1799083 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific France,
Bois-Colombes, Francja i dokonanie wpisu: SCA Tissue France, Bois-Colombes, Francja
(T3) 1799083 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Tissue France, Bois-
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-Colombes, Francja i dokonanie wpisu: SCA Tissue France, Saint-Ouen, Francja

schwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria

(T3) 1799083 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Tissue France, Saint-Ouen, Francja i dokonanie wpisu: Essity Operations France, Saint-Ouen, Francja

(T3) 2229503 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hunting Titan, Inc., Houston, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Hunting Titan, Inc., Pampa, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 1782722 2019 02 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA TISSUE FRANCE, Saint-Ouen, Francja i dokonanie wpisu: Essity Operations France, Saint-Ouen, Francja

(T3) 2297824 2019 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ruffner, Walter, Maienfeld, Szwajcaria i dokonanie wpisu: WorldConnect AG, Diepoldsau, Szwajcaria

(T3) 1808531 2019 02 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Frauscher Sensortechnik Holding
GMBH, St. Marienkirchen bei Schärding, Austria i dokonanie wpisu:
Frauscher Sensortechnik GmbH, St. Marienkirchen, Polska
(T3) 1960603 2019 02 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Frauscher Sensortechnik Holding
GMBH, St. Marienkirchen bei Schärding, Austria i dokonanie wpisu:
Frauscher Sensortechnik GmbH, St. Marienkirchen, Austria
(T3) 1951864 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Amorcyte, Inc., Hackensack, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Pecora & Co., LLC, Rumson, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1991522 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ratiopharm GmbH, Ulm, Niemcy i dokonanie wpisu: Teva Pharmaceuticals International GmbH,
Jona, Szwajcaria
(T3) 2126106 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SK CHEMICALS CO., LTD., Suwon,
Korea Południowa i dokonanie wpisu: SK Bioscience Co., Ltd., Seongnam, Korea Południowa
(T3) 2007386 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIONUMERIK PHARMACEUTICALS,
INC., San Antonio, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Crown Bioscience, Inc., San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2079705 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: proionic Production of Ionic
Substances GmbH & Co KG, Grambach, Austria i dokonanie wpisu:
proionic GmbH, Grambach, Austria
(T3) 2079707 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: proionic GmbH & Co KG, Grambach,
Austria i dokonanie wpisu: proionic GmbH, Grambach, Austria
(T3) 2039815 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific France,
Bois-Colombes, Francja i dokonanie wpisu: SCA Tissue France, Bois-Colombes, Francja

(T3) 2270311 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hunting Titan, Inc., Houston, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Hunting Titan, Inc., Pampa, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2327569 2019 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM,
Lyon, Francja i dokonanie wpisu: Plastic Omnium Systemes Urbains, Lyon, Francja
(T3) 2332803 2019 02 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Frauscher Sensortechnik Holding
GMBH, St. Marienkirchen, Austria i dokonanie wpisu: Frauscher
Sensortechnik GmbH, St. Marienkirchen, Austria
(T3) 2437937 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, Francja i dokonanie wpisu: Sekisui Chemical Co., Ltd., Osaka,
Japonia
(T3) 2483494 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: National Coatings Corporation, Camarillo, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: U.S. Silica
Company, Frederick, Stany Zjednoczone Ameryki
(T5) 2467218 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Recoval Belgium, Farciennes, Belgia
i dokonanie wpisu: Orbix Solutions, Farciennes, Belgia
(T3) 2464281 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Medos International S.a.r.l., Le Locle Neuchatel, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Integra LifeSciences
Switzerland Sàrl, Le Locle, Szwajcaria
(T3) 2464421 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Medos International S.a.r.l., Le Locle, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Integra LifeSciences Switzerland
Sàrl, Le Locle, Szwajcaria
(T3) 2485893 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, Francja i dokonanie wpisu: Sekisui Chemical Co., Ltd., Osaka,
Japonia

(T3) 2147767 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pezzutti Aldo Srl, Fiume Veneto,
Włochy i dokonanie wpisu: PEZZUTTI GROUP S.P.A., Fiume Veneto,
Włochy

(T5) 2488330 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Eveready Battery Company, Inc.,
St Louis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Edgewell
Personal Care Brands, LLC, Chesterfield, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2197553 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA TISSUE FRANCE, Bois-Colombes, Francja i dokonanie wpisu: SCA Tissue France, Saint-Ouen, Francja

(T3) 2583602 2019 02 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA TISSUE FRANCE, Saint-Ouen, Francja i dokonanie wpisu: Essity Operations France, Saint-Ouen, Francja

(T3) 2197553 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Tissue France, Saint-Ouen, Francja i dokonanie wpisu: Essity Operations France, Saint-Ouen, Francja

(T3) 2441461 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Amorcyte, Inc., Hackensack, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Pecora & Co., LLC, Rumson, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2257850 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, Francja i dokonanie wpisu: Sekisui Chemical Co., Ltd., Osaka,
Japonia

(T3) 2606795 2019 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA TISSUE FRANCE, Saint-Ouen,
Francja i dokonanie wpisu: Essity Operations France, Saint-Ouen,
Francja

(T3) 2344495 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., All-

(T3) 2537510 2019 02 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA TISSUE FRANCE, ST-
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-OUEN, Francja i dokonanie wpisu: Essity Operations France, Saint-Ouen, Francja

nia i dokonanie wpisu: Combat Medical Holdings Ltd, Wheathampstead, Wielka Brytania

(T3) 2404726 2019 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Compagnie Plastic Omnium, Lyon,
Francja i dokonanie wpisu: Plastic Omnium Systemes Urbains,
Lyon, Francja

(T3) 2737118 2019 02 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Tissue France, Saint-Ouen, Francja i dokonanie wpisu: Essity Operations France, Saint-Ouen, Francja

(T3) 2526067 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IDROCLEAN S.R.L., Casirate D’Adda,
Włochy i dokonanie wpisu: D.T.A. S.R.L., Calusco D’Adda, Włochy

(T3) 2794265 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, Francja i dokonanie wpisu: Sekisui Chemical Co., Ltd., Osaka,
Japonia

(T3) 2490970 2019 02 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA TISSUE FRANCE, Saint-Ouen, Francja i dokonanie wpisu: Essity Operations France, Saint-Ouen, Francja
(T3) 2547547 2019 02 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Johnson Controls Metals and Mechanisms GmbH & Co. KG, Solingen, Niemcy i dokonanie wpisu:
Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luxembourg, Luksemburg
(T3) 2585480 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Adamed sp. z o.o., Czosnów, Polska
i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752
(T3) 2590818 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, Francja i dokonanie wpisu: Sekisui Chemical Co., Ltd., Osaka,
Japonia

(T3) 2743172 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Japan Marine United Corporation,
Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: Japan Marine United Corporation, Jokohama, Japonia
(T3) 2797950 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Adamed sp. z o.o., Czosnów, Polska
i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752
(T3) 2761637 2019 02 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alevo International, S.A., Switzerland, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Bluehorn SA, Petit-Lancy
Szwajcaria, Szwajcaria
(T3) 2761637 2019 02 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bluehorn SA, Petit-Lancy Szwajcaria,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Innolith Assets AG, Basel, Szwajcaria

(T3) 2619003 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, Francja i dokonanie wpisu: Sekisui Chemical Co., Ltd., Osaka,
Japonia

(T3) 2764045 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FMC Corporation, Philadelphia,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: DuPont Nutrition
USA, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2646464 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Adamed sp. z o.o., Czosnów, Polska
i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752

(T3) 2787837 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FMC Corporation, Philadelphia,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: DuPont Nutrition
USA, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2646387 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, Francja i dokonanie wpisu: Sekisui Chemical Co., Ltd., Osaka,
Japonia

(T3) 2601866 2019 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SHEEX, Inc., Irmo, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SHEEX, Inc., Marlton, Stany
Zjednoczone Ameryki

(T3) 2537707 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RMM Metternich Mechatronik
GmbH, Buchholz, Niemcy i dokonanie wpisu: Hamburger Patent
Schmiede GmbH, Buchholz, Niemcy

(T3) 2851659 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HD Wiegetechnik & Sondermaschinen GmbH, Wetzlar, Niemcy i dokonanie wpisu: MultiWeigh GmbH,
Wetzlar, Niemcy

(T3) 2549030 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Brunoplast di Eleuteri Bruno, Altidona, Włochy i dokonanie wpisu: BRUNOPLAST SAS DI ELEUTERI
LORENZO & C., Altidona, Włochy

(T3) 2749387 2019 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM,
Lyon, Francja i dokonanie wpisu: Plastic Omnium Systemes Urbains, Lyon, Francja

(T3) 2685000 2019 02 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA TISSUE FRANCE, Saint-Ouen, Francja i dokonanie wpisu: Essity Operations France, Saint-Ouen, Francja

(T3) 2749389 2019 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Compagnie Plastic Omnium, Lyon,
Francja i dokonanie wpisu: Plastic Omnium Systemes Urbains,
Lyon, Francja

(T3) 2661496 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Adamed sp. z o.o., Czosnów, Polska
i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752

(T3) 2807041 2019 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Compagnie Plastic Omnium, Lyon,
Francja i dokonanie wpisu: Plastic Omnium Systemes Urbains,
Lyon, Francja

(T3) 2697336 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, Francja i dokonanie wpisu: Sekisui Chemical Co., Ltd., Osaka,
Japonia

(T3) 2804865 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria

(T3) 2720594 2019 02 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Tissue France, St
Ouen, Francja i dokonanie wpisu: Essity Operations France, Saint-Ouen, Francja

(T3) 2874485 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Driessen Blueberries B.V., AC Melderslo, Holandia i dokonanie wpisu: Easy Harvester B.V., Melderslo,
Holandia

(T3) 2717948 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Celsius Medical S.L., Ajalvir, Hiszpa-

(T3) 2882663 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Deutsche SiSi-Werke Betriebs
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GmbH, Eppelheim/Heidelberg, Niemcy i dokonanie wpisu: Capri
Sun GmbH, Eppelheim, Niemcy
(T3) 2914998 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, Francja i dokonanie wpisu: Sekisui Chemical Co., Ltd., Osaka,
Japonia
(T3) 2919815 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Adamed sp. z o.o., Czosnów, Polska
i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752
(T3) 2934884 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, Francja i dokonanie wpisu: Sekisui Chemical Co., Ltd., Osaka,
Japonia
(T3) 2886155 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pulse Technologies, Inc., Quakertown, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Pulse IP, LLC,
Quakertown, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2991509 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Garbuio Ltd., Winchester, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Garbuio S.P.A., Paese, Włochy
(T3) 2990167 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Assistdesign Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Espelkamp, Niemcy i dokonanie wpisu: WABÄMA Brotschneide- und Bäckereimaschinen GmbH, Remscheid,
Niemcy
(T3) 2957184 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Garbuio Ltd., Winchester, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Garbuio S.P.A., Paese, Włochy
(T3) 3048063 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Deutsche SiSi-Werke Betriebs
GmbH, Eppelheim/Heidelberg, Niemcy i dokonanie wpisu: Capri
Sun GmbH, Eppelheim, Niemcy
(T3) 3081361 2019 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wenz Kunststoff GmbH & Co. KG,
Lüdenscheid, Niemcy i dokonanie wpisu: Karsten Weller, Lüdenscheid, Niemcy
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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) 190312
(B1) 191245
(B1) 193164
(B1) 193643
(B1) 194148
(B1) 194645
(B1) 196271
(B1) 197090
(B1) 197122
(B1) 198472
(B1) 199141
(B1) 199324
(B1) 199630
(B1) 199634
(B1) 199734
(B1) 199783
(B1) 200165

2018 07 13
2018 04 17
2018 08 01
2017 12 16
2017 12 15
2018 08 10
2018 07 24
2018 01 24
2018 07 28
2018 08 05
2018 07 31
2018 08 01
2018 07 20
2017 10 25
2018 07 28
2018 07 14
2018 07 27

(B1) 200616
(B1) 200619
(B1) 200712
(B1) 201053
(B1) 202632
(B1) 202799
(B1) 203367
(B1) 203369
(B1) 203492
(B1) 203511
(B1) 203567
(B1) 204163
(B1) 204506
(B1) 204529
(B1) 204562
(B1) 204863
(B1) 204951

2018 07 17
2018 04 16
2018 07 14
2018 07 13
2018 08 08
2018 08 02
2018 08 03
2018 07 31
2018 08 02
2018 07 25
2018 08 02
2018 07 17
2018 07 26
2018 08 02
2018 07 22
2018 07 19
2018 07 20

(B1) 205039
(B1) 205270
(B1) 205319
(B1) 205326
(B1) 205466
(B1) 205599
(B1) 206706
(B1) 207369
(B1) 207587
(B1) 207753
(B1) 207882
(B1) 208473
(B1) 208477
(B1) 208929
(B1) 208930
(B1) 209067
(B1) 209072
(B1) 209108
(B1) 209167
(B1) 209586
(B1) 209903
(B1) 210102
(B1) 210654
(B1) 211127
(B1) 211454
(B1) 212072
(B1) 212106
(B1) 212405
(B1) 212748
(B1) 212874
(B1) 213086
(B1) 213095
(B1) 213418
(B1) 213925
(B1) 214304
(B1) 214456
(B1) 214570
(B1) 215510
(B1) 215609
(B1) 215622
(B1) 215698
(B1) 215735
(B1) 215742
(B1) 216315
(B1) 216766
(B1) 217223
(B1) 217409
(B1) 217496
(B1) 217966
(B1) 218359
(B1) 218456
(B1) 218651
(B1) 218784
(B1) 218991
(B1) 218992
(B1) 219009
(B1) 219391
(B1) 220021
(B1) 220160
(B1) 220237
(B1) 220330
(B1) 220470
(B1) 220592
(B1) 220610
(B1) 220707
(B1) 220751
(B1) 220813

2018 08 05
2018 08 10
2018 07 13
2018 07 29
2018 08 02
2018 08 02
2018 07 25
2018 08 05
2018 07 25
2018 07 23
2018 07 12
2018 07 22
2018 07 12
2018 05 23
2018 05 23
2018 07 22
2018 07 29
2015 04 18
2018 08 02
2018 07 29
2018 07 28
2018 07 28
2018 07 22
2018 07 17
2018 07 16
2018 08 07
2018 07 23
2018 08 05
2018 07 30
2018 07 17
2018 07 27
2018 08 07
2018 07 21
2018 07 18
2018 08 02
2017 02 18
2018 07 08
2018 07 18
2018 07 14
2018 06 25
2018 07 14
2018 08 04
2018 07 21
2018 07 13
2018 07 14
2018 07 18
2018 07 18
2018 08 08
2018 08 01
2018 07 30
2018 07 23
2018 07 19
2018 07 28
2018 07 12
2018 07 18
2018 08 05
2018 08 04
2018 08 04
2018 08 03
2016 08 25
2016 04 25
2018 07 25
2018 08 03
2018 07 25
2018 07 25
2016 04 01
2018 07 13

2015
(B1) 220830
(B1) 220843
(B1) 220873
(B1) 220908
(B1) 220949
(B1) 221486
(B1) 221557
(B1) 222068
(B1) 222190
(B1) 222446
(B1) 222562
(B1) 222599
(B1) 222670
(B1) 222826
(B1) 223206
(B1) 223239
(B1) 223281
(B1) 223358
(B1) 223548
(B1) 223650
(B1) 223681
(B1) 223966
(B1) 224072
(B1) 224105
(B1) 224281
(B1) 224353
(B1) 224397
(B1) 224465
(B1) 224700
(B1) 224722
(B1) 225007
(B1) 225008
(B1) 225009
(B1) 225010
(B1) 225094
(B1) 225095
(B1) 225096
(B1) 225097
(B1) 225115
(B1) 225293
(B1) 225363
(B1) 225373
(B1) 225385
(B1) 225601
(B1) 225683
(B1) 225691
(B1) 225698
(B1) 225736
(B1) 225803
(B1) 225898
(B1) 225979
(B1) 225997
(B1) 226094
(B1) 226263
(B1) 226465
(B1) 226580
(B1) 226584
(B1) 226585
(B1) 226737
(B1) 226798
(B1) 226799
(B1) 226800
(B1) 226867
(B1) 226870
(B1) 226892
(B1) 226893
(B1) 226894

2018 07 13
2018 07 11
2018 08 02
2018 08 09
2018 07 28
2016 05 22
2018 07 15
2018 08 03
2018 07 05
2018 07 29
2018 07 16
2018 08 01
2018 07 12
2018 07 18
2018 07 16
2018 08 04
2018 08 04
2018 07 12
2018 07 16
2018 08 05
2018 07 21
2018 07 16
2018 07 20
2018 07 29
2018 08 05
2018 08 03
2018 07 25
2018 08 09
2018 07 12
2018 07 21
2018 07 12
2018 07 12
2018 07 12
2018 07 12
2018 07 15
2018 07 15
2018 07 15
2018 07 15
2018 07 20
2018 07 21
2017 12 30
2018 07 25
2018 08 02
2018 08 01
2018 07 31
2018 07 18
2018 05 29
2018 07 18
2018 07 28
2018 08 01
2018 07 15
2018 04 27
2018 07 31
2018 07 27
2018 07 12
2018 08 04
2018 07 12
2018 07 12
2018 07 11
2018 07 17
2018 07 27
2018 08 07
2018 07 20
2018 07 29
2018 07 29
2018 08 08
2018 08 08

2016
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(B1) 226895
(B1) 226952
(B1) 226968
(B1) 227080
(B1) 227081
(B1) 227082
(B1) 227083
(B1) 227084
(B1) 227085
(B1) 227086
(B1) 227152
(B1) 227227
(B1) 227261
(B1) 227263

2018 08 08
2018 07 17
2018 05 11
2018 07 13
2018 07 13
2018 07 13
2018 07 13
2018 07 20
2018 07 20
2018 07 22
2018 07 13
2018 07 14
2018 07 11
2018 07 15

(B1) 227274
(B1) 227306
(B1) 227368
(B1) 227646
(B1) 227779
(B1) 227805
(B1) 227832
(B1) 227884
(B1) 227981
(B1) 228070
(B1) 228071
(B1) 228074
(B1) 228231
(B1) 228256

2018 07 16
2018 07 17
2018 08 01
2018 07 30
2018 08 03
2018 07 20
2018 07 24
2018 08 04
2018 08 05
2018 07 21
2018 07 21
2018 07 31
2018 07 16
2018 07 12

231
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) 1455044
(T3) 1457132
(T3) 1459936
(T3) 1460115
(T3) 1462808
(T3) 1464890
(T3) 1539561
(T3) 1552795
(T3) 1553382
(T3) 1557218
(T3) 1559494
(T3) 1559658
(T3) 1559850
(T3) 1559971
(T3) 1559981
(T3) 1561375
(T3) 1562034
(T3) 1564334
(T3) 1566603
(T3) 1568304
(T3) 1570765
(T3) 1571269
(T3) 1574321
(T3) 1574328
(T3) 1574399
(T3) 1577134
(T3) 1579887
(T3) 1580375
(T3) 1599396
(T3) 1599467
(T3) 1601719
(T3) 1602154
(T3) 1602289
(T3) 1602647
(T3) 1603415
(T3) 1603559
(T3) 1603755
(T3) 1603972
(T3) 1604148
(T3) 1604191
(T3) 1606139

2018 03 04
2018 03 10
2018 03 17
2018 03 06
2018 03 25
2018 03 23
2018 03 01
2018 01 07
2018 01 06
2018 01 13
2018 01 07
2018 01 13
2018 01 19
2018 01 14
2018 01 27
2018 02 02
2018 01 18
2018 02 14
2018 01 14
2018 02 11
2018 03 03
2018 03 04
2018 03 12
2018 02 25
2018 03 09
2018 02 02
2018 03 21
2018 03 03
2018 03 01
2018 03 01
2018 03 03
2018 03 08
2018 02 18
2018 03 05
2018 03 19
2018 03 01
2018 03 16
2018 03 12
2018 03 05
2018 03 19
2018 03 04

(T3) 1606344
(T3) 1606369
(T3) 1608233
(T3) 1608609
(T3) 1610787
(T3) 1610905
(T3) 1613347
(T3) 1613497
(T3) 1613504
(T3) 1615502
(T3) 1615651
(T3) 1615873
(T3) 1619163
(T3) 1619182
(T3) 1642085
(T3) 1661641
(T3) 1679022
(T3) 1683438
(T3) 1683676
(T3) 1683781
(T3) 1686209
(T3) 1688176
(T3) 1688398
(T3) 1693996
(T3) 1696207
(T3) 1701108
(T3) 1701111
(T3) 1702802
(T3) 1702839
(T3) 1703032
(T3) 1703078
(T3) 1703834
(T3) 1705095
(T3) 1705232
(T3) 1705480
(T3) 1706493
(T3) 1707719
(T3) 1708766
(T3) 1710189
(T3) 1710516
(T3) 1711447

2018 03 08
2018 03 15
2018 03 11
2018 03 12
2018 03 26
2018 03 12
2018 03 12
2018 03 18
2018 03 19
2018 03 24
2018 03 23
2018 03 05
2018 02 25
2018 03 19
2018 01 12
2018 02 18
2018 01 10
2018 01 03
2018 01 04
2018 01 07
2018 01 26
2018 02 03
2018 02 02
2018 02 10
2018 02 17
2018 01 18
2018 03 11
2018 03 10
2018 03 10
2018 01 25
2018 03 17
2017 12 09
2018 03 21
2018 03 22
2018 03 22
2018 01 18
2018 03 29
2018 01 18
2018 03 22
2018 03 29
2018 01 15

(T3) 1711774
(T3) 1713349
(T3) 1713503
(T3) 1713606
(T3) 1713756
(T3) 1715150
(T3) 1715813
(T3) 1715902
(T3) 1716099
(T3) 1718182
(T3) 1718577
(T3) 1718876
(T3) 1721162
(T3) 1721591
(T3) 1722667
(T3) 1722905
(T3) 1722921
(T3) 1723019
(T3) 1723289
(T3) 1723309
(T3) 1725118
(T3) 1725411
(T3) 1725881
(T3) 1727573
(T3) 1727639
(T3) 1729563
(T3) 1730044
(T3) 1730454
(T3) 1734858
(T3) 1735507
(T3) 1740397
(T3) 1740444
(T3) 1751131
(T3) 1753829
(T3) 1756221
(T3) 1771069
(T3) 1797984
(T3) 1803456
(T3) 1808376
(T3) 1808385
(T3) 1808442
(T3) 1808657
(T3) 1810593
(T3) 1815956
(T3) 1816108
(T3) 1816265
(T3) 1821322
(T3) 1825994
(T3) 1826550
(T3) 1826988
(T3) 1830179
(T3) 1832802
(T3) 1834755
(T3) 1835822
(T3) 1836943
(T3) 1837599
(T3) 1837601
(T3) 1838710
(T3) 1838933
(T3) 1839861
(T3) 1840055
(T3) 1842278
(T3) 1843112
(T3) 1843685
(T3) 1843738
(T3) 1843940
(T3) 1844337

2018 02 01
2018 02 08
2018 02 10
2018 02 10
2018 02 02
2018 02 14
2018 01 21
2018 01 10
2018 01 22
2018 02 18
2018 02 08
2018 01 13
2018 02 23
2018 03 16
2018 03 04
2018 02 25
2018 02 28
2018 02 28
2018 03 04
2018 02 23
2018 03 03
2018 03 04
2018 03 08
2018 02 23
2018 03 02
2018 03 14
2018 03 07
2018 03 29
2018 03 22
2018 03 18
2018 03 14
2018 03 02
2018 03 07
2018 01 11
2018 03 30
2018 01 22
2018 01 16
2018 02 10
2018 01 13
2018 01 11
2018 01 13
2018 01 13
2018 01 18
2018 02 07
2018 01 27
2018 02 02
2018 02 20
2018 02 21
2018 02 22
2018 02 26
2018 03 19
2018 01 25
2018 03 17
2018 01 09
2018 03 08
2018 03 07
2018 03 07
2018 01 13
2018 01 09
2018 03 16
2018 03 09
2018 01 18
2018 03 13
2018 01 24
2018 01 12
2018 01 19
2018 01 24

Nr 7/2019
(T3) 1845780
(T3) 1845796
(T3) 1845933
(T3) 1846424
(T3) 1847480
(T3) 1848524
(T3) 1848650
(T3) 1849222
(T3) 1849677
(T3) 1850664
(T3) 1850888
(T3) 1851004
(T3) 1851117
(T3) 1851193
(T3) 1853296
(T3) 1853310
(T3) 1853485
(T3) 1853619
(T3) 1853953
(T3) 1855544
(T3) 1855578
(T3) 1856063
(T3) 1856102
(T3) 1856357
(T3) 1857242
(T3) 1857594
(T3) 1858397
(T3) 1858763
(T3) 1859591
(T3) 1861224
(T3) 1861306
(T3) 1861531
(T3) 1861533
(T3) 1861539
(T3) 1861545
(T3) 1863435
(T3) 1863601
(T3) 1864665
(T3) 1865784
(T3) 1865940
(T3) 1866379
(T3) 1866485
(T3) 1869304
(T3) 1870479
(T3) 1871237
(T3) 1871695
(T3) 1874441
(T3) 1875025
(T3) 1883760
(T3) 1885413
(T3) 1917392
(T3) 1944741
(T3) 1946951
(T3) 1946984
(T3) 1947218
(T3) 1947400
(T3) 1947693
(T3) 1950030
(T3) 1950916
(T3) 1953481
(T3) 1953486
(T3) 1953829
(T3) 1956647
(T3) 1958709
(T3) 1959064
(T3) 1961361
(T3) 1961676

2018 01 20
2018 02 02
2018 01 12
2018 02 10
2018 03 23
2018 02 06
2018 02 02
2018 02 06
2018 01 25
2018 02 23
2018 02 20
2018 01 03
2018 02 15
2018 02 09
2018 01 10
2018 01 27
2018 02 21
2018 03 02
2018 01 10
2018 02 23
2018 02 23
2018 02 21
2018 02 28
2018 01 02
2018 02 15
2018 03 20
2018 02 14
2018 03 14
2018 03 17
2018 03 14
2018 03 21
2018 03 21
2018 03 23
2018 03 22
2018 03 22
2018 03 22
2018 03 13
2018 03 13
2018 02 04
2018 03 17
2018 03 29
2018 03 28
2018 01 07
2018 02 14
2018 01 12
2018 03 09
2018 01 30
2018 03 29
2018 02 17
2018 01 27
2018 02 28
2018 01 04
2018 01 17
2018 01 15
2018 01 02
2018 01 14
2018 01 18
2018 01 25
2018 01 16
2018 01 23
2018 01 22
2018 01 24
2018 01 19
2018 01 21
2018 02 14
2018 02 20
2018 02 13

Nr 7/2019
(T3) 1961878
(T3) 1961879
(T3) 1967755
(T3) 1968381
(T3) 1969582
(T3) 1970867
(T3) 1971813
(T3) 1972522
(T3) 1972567
(T3) 1973475
(T3) 1973662
(T3) 1974066
(T3) 1974100
(T3) 1974917
(T3) 1975101
(T3) 1975225
(T3) 1975226
(T3) 1975358
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2018 02 22
2018 02 22
2018 03 07
2018 03 27
2018 01 05
2018 03 13
2018 01 12
2018 01 30
2018 03 20
2018 01 17
2018 01 05
2018 01 12
2018 01 21
2018 03 20
2018 03 04
2018 02 25
2018 03 20
2018 02 26

(T3) 1976738
(T3) 1977032
(T3) 1977137
(T3) 1977704
(T3) 1977870
(T3) 1977915
(T3) 1978143
(T3) 1979722
(T3) 1980474
(T3) 1980740
(T3) 1981403
(T3) 1981451
(T3) 1981809
(T3) 1981874
(T3) 1981959
(T3) 1982182
(T3) 1982961
(T3) 1983851

2018 01 08
2018 02 28
2018 01 23
2018 01 23
2018 03 30
2018 03 26
2018 03 14
2018 01 30
2018 03 22
2018 01 26
2018 01 23
2018 01 15
2018 02 09
2018 01 16
2018 01 31
2018 01 19
2018 02 04
2018 02 15

(T3) 1983959
(T3) 1984261
(T3) 1984270
(T3) 1984278
(T3) 1984442
(T3) 1985390
(T3) 1985571
(T3) 1986622
(T3) 1986669
(T3) 1986955
(T3) 1987376
(T3) 1988781
(T3) 1988783
(T3) 1988786
(T3) 1988891
(T3) 1989235
(T3) 1991394
(T3) 1993385

2018 02 08
2018 01 29
2018 02 07
2018 01 30
2018 02 09
2018 03 25
2018 03 27
2018 02 15
2018 02 14
2018 01 10
2018 02 22
2018 02 20
2018 02 20
2018 02 09
2018 02 22
2018 02 22
2018 02 28
2018 03 10

2017
(T3) 1993576
(T3) 1993750
(T3) 1993902
(T3) 1994138
(T3) 1994189
(T3) 1995242
(T3) 1996621
(T3) 1996688
(T3) 1996784
(T3) 1999044
(T3) 1999045
(T3) 1999112
(T3) 1999169
(T3) 1999243
(T3) 1999691
(T3) 2000413
(T3) 2001751
(T3) 2468987

2018 03 07
2018 02 02
2018 02 28
2018 03 05
2018 02 28
2018 03 14
2018 03 27
2018 03 20
2018 03 16
2018 03 24
2018 03 24
2018 03 08
2018 03 20
2018 03 20
2018 03 20
2018 03 03
2018 03 27
2017 12 13

2018
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B. WZORY UŻYTKOWE
232
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 847 do nr 70 890)
Y1 (11) 70888
(41) 2016 04 25
(51) A01B 21/08 (2006.01)
F16B 19/02 (2006.01)
(21) 123448
(22) 2014 10 16
(72) DZIEKAN KRZYSZTOF, Solec-Zdrój (PL)
(73) DZIEKAN KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE DZIEKAN, Solec-Zdrój (PL)
(54) Tuleja dystansowa dla elementów roboczych uprawowych
maszyn rolniczych
Y1 (11) 70862
(41) 2018 02 12
(51) A01B 33/00 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
A01B 35/16 (2006.01)
A01B 35/18 (2006.01)
(21) 125430
(22) 2016 08 02
(72) ANIOŁ KAZIMIERZ, Pilzno (PL); SYNOWIECKI MAREK,
Siedliska Bogusz (PL)
(73) AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pilzno (PL)
(54) Agregat uprawowy do pasowej uprawy gleby
Y1 (11) 70872
(41) 2019 03 25
(51) A01B 39/12 (2006.01)
(21) 126598
(22) 2017 09 14
(72) DROŻDŻAL STEFAN, Czarna Białostocka (PL); NITZKE
RYSZARD, Ostrów Wielkopolski (PL); ANTYPIUK GUSTAW,
Białystok (PL)
(73) CYNKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarna Białostocka (PL)
(54) Przystawka do rozrzutnika materiału
Y1 (11) 70857
(41) 2019 01 14
(51) A01D 41/14 (2006.01)
A01D 45/00 (2018.01)
A01D 34/13 (2006.01)
(21) 126474
(22) 2017 07 10
(72) KUDŁA STANISŁAW MAREK, Płock (PL); ADAMCZYK DARIUSZ
WOJCIECH, Płock (PL); TUCHOLSKI TOMASZ, Stare Boryszewo (PL)
(73) TUCHOLSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE
TUCHOLSKI, Stare Boryszewo (PL)
(54) Przystawka adaptacyjna do zbioru rzepaku
Y1 (11) 70852
(41) 2018 10 22
(51) A01F 29/00 (2006.01)
A01K 5/00 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
B01F 13/00 (2006.01)
B28C 5/42 (2006.01)
(21) 126242
(22) 2017 04 10
(72) SZEPIETOWSKI MARCIN, Wojny Piecki (PL)
(73) SZEPIETOWSKI MARCIN, Wojny Piecki (PL)
(54) Wóz paszowy

Y1 (11) 70883
(41) 2019 01 02
(51) A01K 23/00 (2006.01)
(21) 126460
(22) 2017 06 30
(72) HORZELSKA KARINA, Sosnowiec (PL)
(73) HORZELSKA KARINA, Sosnowiec (PL)
(54) Pojemnik jednorazowego użycia na odchody zwierzęce
Y1 (11) 70873
(41) 2019 03 11
(51) A45C 3/08 (2006.01)
(21) 127697
(22) 2018 10 05
(72) SITEK NATALIA, Kraków (PL); BARANOWSKI PRZEMYSŁAW,
Kraków (PL)
(73) SITEK NATALIA SEEMS DIFFERENT SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(PL); BARANOWSKI PRZEMYSŁAW SEEMS DIFFERENT SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków (PL)
(54) Torba, zwłaszcza torebka kopertowa
Y1 (11) 70887
(41) 2019 01 14
(51) A45D 44/00 (2006.01)
(21) 126462
(22) 2017 07 03
(72) BARNAŚ BOGUSŁAW, Mielec (PL); JAROSZ PAWEŁ,
Radomyśl Wielki (PL)
(73) BARNAŚ BOGUSŁAW BXB STUDIO ARCHITEKT, Mielec (PL);
JAROSZ PAWEŁ ECO, Radomyśl Wielki (PL)
(54) Samoprzylepna mata do peelingu naskórka
Y1 (11) 70870
(41) 2019 03 11
(51) A47B 21/00 (2006.01)
A47B 9/00 (2006.01)
A47B 9/04 (2006.01)
(21) 126587
(22) 2017 09 08
(72) LEŚNIAK DANIEL, Raszyn (PL)
(73) LWIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Raszyn (PL)
(54) Biurko z mechanizmem regulacji wysokości nóg i(lub) kąta
nachylenia blatu
Y1 (11) 70874
(41) 2018 10 08
(51) A47F 5/11 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
(21) 126218
(22) 2017 04 04
(72) DANIELEWSKI SŁAWOMIR, Nadbrzeż (PL); ROSA GRZEGORZ,
Lucin (PL); RAFIŃSKI MICHAŁ, Cieciersk (PL)
(73) BLUEPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Stojak reklamowy
Y1 (11) 70889
(41) 2017 11 20
(51) A47H 1/02 (2006.01)
(21) 125161
(22) 2016 05 19
(72) NIEWIŃSKI DARIUSZ BOGDAN, Białystok (PL)
(73) NIEWIŃSKI DARIUSZ BOGDAN CEZAR PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNE, Ełk (PL)
(54) Profil osłaniający karnisz
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Y1 (11) 70851
(41) 2018 12 03
(51) A47L 19/02 (2006.01)
(21) 126381
(22) 2017 05 29
(72) GUZIK-DRAB MAGDALENA, Kraków (PL); DRAB WOJCIECH,
Kraków (PL)
(73) PRACTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Ociekacz płytowy
Y1 (11) 70861
(41) 2018 06 18
(51) A61B 5/0402 (2006.01)
A61B 5/0408 (2006.01)
A61B 5/0416 (2006.01)
(21) 125824
(22) 2016 12 09
(72) WOJCIECHOWSKI KONRAD, Gliwice (PL); NOWAK ADRIAN,
Gliwice (PL); WOJCIECHOWSKA MARZENA, Sośnicowice (PL)
(73) POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH,
Warszawa (PL)
(54) Koszulka tekstylna do pomiarów kardiologicznych
Y1 (11) 70875
(41) 2018 11 19
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 7/00 (2006.01)
A61G 7/05 (2006.01)
(21) 126345
(22) 2017 05 11
(72) PRUSZKOWSKI ROBERT, Łódź (PL)
(73) LIW CARE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Rama jezdna
Y1 (11) 70867
(41) 2019 02 11
(51) A61H 1/02 (2006.01)
(21) 126521
(22) 2017 08 07
(72) KAMIŃSKI ŁUKASZ, Iława (PL)
(73) KAMIŃSKI ŁUKASZ FIRMA REHABILITACYJNA, Iława (PL)
(54) Przyrząd do rehabilitacji przedniego przedziału stawu kolanowego
Y1 (11) 70856
(41) 2019 01 28
(51) B60L 11/18 (2006.01)
H02B 7/08 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
(21) 126490
(22) 2017 07 20
(72) KOSIŃSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); NIERADKO ŁUKASZ,
Brzezina (PL); KOZIŃSKI ARTUR, Klemencice (PL); ŻMUDA ROBERT,
Warszawa (PL)
(73) ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA, Włoszczowa (PL)
(54) Stacja transformatorowa z magazynem energii
Y1 (11) 70854
(41) 2019 02 11
(51) B60L 50/15 (2019.01)
B62D 49/00 (2006.01)
B62D 49/06 (2006.01)
(21) 126523
(22) 2017 08 07
(72) KORDYL GRZEGORZ, Nowy Bedoń (PL)
(73) ECOFARMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Mikrociągnik z napędem elektrycznym
Y1 (11) 70864
(41) 2018 07 16
(51) B62D 59/04 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
B60K 17/356 (2006.01)
(21) 125924
(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

2019

Y1 (11) 70881
(41) 2018 11 05
(51) B65D 5/10 (2006.01)
(21) 126312
(22) 2017 04 28
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania zbiorczego
Y1 (11) 70882
(41) 2018 11 05
(51) B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
(21) 126313
(22) 2017 04 28
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania zbiorczego
Y1 (11) 70866
(41) 2019 01 02
(51) D06F 53/00 (2006.01)
(21) 126444
(22) 2017 06 22
(72) ZAWIEŚNICKI PIOTR, Miastko (PL); OSTROWSKI MIROSŁAW,
Szczecinek (PL)
(73) DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin (PL)
(54) Składana suszarka, zwłaszcza do bielizny
Y1 (11) 70858
(41) 2018 10 22
(51) E04F 15/022 (2006.01)
E04F 15/10 (2006.01)
(21) 126292
(22) 2017 04 21
(72) MOSKA KRZYSZTOF, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) MOSKA KRZYSZTOF PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE MOSKA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(54) Panel podłogowy warstwowy
Y1 (11) 70886
(41) 2018 08 13
(51) E04F 19/02 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04D 13/15 (2006.01)
(21) 126006
(22) 2017 02 03
(72) GAWRON MAREK, Ostre (PL)
(73) RENOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(54) Profil okapowy, zwłaszcza do posadzek podniesionych wentylowanych
Y1 (11) 70884
(41) 2019 01 28
(51) E04H 17/16 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
E04H 17/02 (2006.01)
(21) 126482
(22) 2017 07 14
(72) PYŁKO ANDRZEJ, Sokółka (PL)
(73) PYŁKO ANDRZEJ AGIS, Sokółka (PL)
(54) Ogrodzenie
Y1 (11) 70885
(41) 2018 11 19
(51) E05B 1/00 (2006.01)
(21) 126344
(22) 2017 05 10
(72) BUŁAWKA MARIAN, Chełmno (PL); BUŁAWKA PAWEŁ,
Chełmno (PL)
(73) MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA,
Chełmno (PL)
(54) Złącze do mocowania uchwytów
Y1 (11) 70880
(51) E05B 15/02 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)

(41) 2018 08 13

2020
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E05B 29/00 (2006.01)
E05B 41/00 (2006.01)
(21) 125996
(22) 2017 01 31
(72) MIZERA KRZYSZTOF, Komorniki (PL)
(73) NIEDŹWIEDŹ LOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(54) Wkładka zamka, zwłaszcza do blokady skrzyni biegów pojazdów
Y1 (11) 70890
(41) 2018 08 27
(51) E21F 13/06 (2006.01)
B65G 11/06 (2006.01)
B65G 47/44 (2006.01)
(21) 126052
(22) 2017 02 21
(72) MICHALSKI TOMASZ, Knurów (PL)
(73) MICHALSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
KOMSTAL, Knurów (PL)
(54) Zsuwnia przesypowa
Y1 (11) 70853
(41) 2018 01 15
(51) F16K 3/02 (2006.01)
F16K 3/314 (2006.01)
(21) 125321
(22) 2016 07 09
(72) PIOTROWSKI MARCIN, Zielona Góra (PL)
(73) METAL-GUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(54) Zasuwa odcinająca
Y1 (11) 70865
(41) 2018 12 03
(51) F16L 3/02 (2006.01)
F16L 57/00 (2006.01)
F16L 3/12 (2006.01)
(21) 126370
(22) 2017 05 24
(72) KOTULSKI ARTUR, Olkusz (PL)
(73) KOTULSKI ZBIGNIEW ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH INGREMIO-PESZEL, Bolesław (PL)
(54) Stelaż profilujący
Y1 (11) 70869
(41) 2019 03 11
(51) F17D 1/02 (2006.01)
F17D 3/01 (2006.01)
(21) 126555
(22) 2017 08 26
(72) KWESTARZ MAŁGORZATA, Warszawa (PL); OSIADACZ
ANDRZEJ JANUSZ, Warszawa (PL); CHACZYKOWSKI MACIEJ,
Pruszków (PL)
(73) FLUID SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Hybrydowa instalacja do podgrzewania gazu w stacjach gazowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Y1 (11) 70850
(41) 2018 08 13
(51) F21V 17/00 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
(21) 126023
(22) 2017 02 10
(72) JAWORSKI ŁUKASZ, Bytom (PL); NOWODWORSKI BORYS,
Katowice (PL)
(73) NOWODWORSKI SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) System mocowania klosza oprawy oświetleniowej przez przekręcenie
Y1 (11) 70849
(41) 2018 08 13
(51) F21V 17/00 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
(21) 126024
(22) 2017 02 10
(72) JAWORSKI ŁUKASZ, Bytom (PL); NOWODWORSKI BORYS,
Katowice (PL)
(73) NOWODWORSKI SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) System mocowania klosza oprawy oświetleniowej za pomocą
bocznych kołków
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Y1 (11) 70848
(41) 2018 08 13
(51) F21V 17/00 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
(21) 126025
(22) 2017 02 10
(72) JAWORSKI ŁUKASZ, Bytom (PL); NOWODWORSKI BORYS,
Katowice (PL)
(73) NOWODWORSKI SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) System mocowania klosza oprawy oświetleniowej za pomocą
sprężyn
Y1 (11) 70859
(41) 2018 09 24
(51) F23J 3/02 (2006.01)
F23J 3/00 (2006.01)
B08B 9/04 (2006.01)
B08B 9/027 (2006.01)
B08B 1/02 (2006.01)
B08B 1/00 (2006.01)
(21) 126128
(22) 2017 03 13
(72) KUBICKI ANDRZEJ, Małomice (PL)
(73) KUBICKI ANDRZEJ, Małomice (PL)
(54) Przyrząd do usuwania sadzy szklistej w prostokątnych i kwadratowych kanałach kominowych
Y1 (11) 70879
(41) 2018 12 03
(51) F24C 1/16 (2006.01)
F24B 1/26 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
F24B 3/00 (2006.01)
(21) 126375
(22) 2017 05 25
(72) KIEŁCZEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(73) KIEŁCZEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(54) Kuchnia wolnostojąca
Y1 (11) 70877
(41) 2018 12 03
(51) F24C 1/16 (2006.01)
F24B 1/26 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
F24B 3/00 (2006.01)
(21) 126376
(22) 2017 05 25
(72) KIEŁCZEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(73) KIEŁCZEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(54) Kuchnia wolnostojąca
Y1 (11) 70878
(41) 2018 12 03
(51) F24C 1/16 (2006.01)
F24B 1/26 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
F24B 3/00 (2006.01)
(21) 126377
(22) 2017 05 25
(72) KIEŁCZEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(73) KIEŁCZEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(54) Kuchnia wolnostojąca
Y1 (11) 70860
(41) 2018 08 13
(51) F24F 13/08 (2006.01)
(21) 126015
(22) 2017 02 06
(72) ROKITA MARCIN, Dębica (PL)
(73) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębica (PL)
(54) Kratka wentylacyjna
Y1 (11) 70876
(51) F24T 10/00 (2018.01)
F24T 10/15 (2018.01)
(21) 126612
(30) 201621065570.X
(72) LAENEN BEN, Mol (BE)

(41) 2018 03 26
(22) 2017 09 19
2016 09 20

CN
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(73) VITO, Mol (BE)
(54) Urządzenie geotermalne z zastosowaniem szczelinowanego
obszaru suchych i gorących skał
Y1 (11) 70863
(41) 2017 08 28
(51) F28D 9/00 (2006.01)
F28F 3/08 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
(21) 125315
(22) 2016 07 08
(30) A201601761
2016 02 25
UA
(72) KLAPISZEWSKYJ OLEKSANDR STANISŁAWOWICZ, Kijów (UA);
CJOMIK ANATOLIJ MICHAIŁOWICZ, Kijów (UA); KISZCZUK WIKTOR
PAWŁOWICZ, Kijów (UA)
(73) PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO VENTYLATSIJNI
SYSTEMY, Kijów (UA)
(54) Płytowy wymiennik ciepła
Y1 (11) 70871
(41) 2019 03 11
(51) F41H 5/00 (2006.01)
F41H 7/00 (2006.01)
F41H 7/02 (2006.01)
F41H 7/04 (2006.01)
(21) 126568
(22) 2017 09 04
(72) STARCZEWSKI LECH, Sulejówek (PL); SZUDROWICZ MAREK,
Nowy Konik (PL); SZCZEŚNIAK KRZYSZTOF, Sulejówek (PL);
GMITRZUK MICHAŁ, Warszawa (PL); LITWIN ŁUKASZ,
Przybysławice (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ
I SAMOCHODOWEJ, Sulejówek (PL)
(54) Moduł siatki balistycznej
Y1 (11) 70847
(41) 2019 01 02
(51) G01B 5/08 (2006.01)
G01B 3/20 (2006.01)
(21) 127396
(22) 2018 06 04
(72) GAZDA ANNA, Kraków (PL); KĘDRA KAMIL, Szczecin (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przyrząd do pomiaru średnicy drzew
Y1 (11) 70868
(41) 2019 03 11
(51) G01N 13/02 (2006.01)
(21) 126549
(22) 2017 08 25
(72) ŚLOSORZ WANDA, Mysłowice (PL); ŚLOSORZ PIOTR,
Mysłowice (PL); ŚLOSORZ ADRIAN, Mysłowice (PL)
(73) ŚLOSORZ WANDA, Mysłowice (PL); ŚLOSORZ PIOTR,
Mysłowice (PL); ŚLOSORZ ADRIAN, Mysłowice (PL)
(54) Urządzenie do przeprowadzania testu rozpuszczalności dla
przeciwpyłowego środka zwilżającego
Y1 (11) 70855
(41) 2019 02 11
(51) G09F 3/03 (2006.01)
G08B 13/00 (2006.01)
(21) 126509
(22) 2017 07 31
(72) SILNY ADAM, Gdańsk (PL); KWIATKOWSKI KONRAD,
Dołuje (PL)
(73) ISS RFID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(54) Plomba zabezpieczająca
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01B 21/08 (2006.01)
A01B 33/00 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
A01B 35/16 (2006.01)
A01B 35/18 (2006.01)
A01B 39/12 (2006.01)
A01D 41/14 (2006.01)
A01D 45/00 (2018.01)
A01D 34/13 (2006.01)
A01F 29/00 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
A01K 5/00 (2006.01)
A01K 23/00 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
A45C 3/08 (2006.01)
A45D 44/00 (2006.01)
A47B 21/00 (2006.01)
A47B 9/00 (2006.01)
A47B 9/04 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47H 1/02 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
A47L 19/02 (2006.01)
A61B 5/0402 (2006.01)
A61B 5/0408 (2006.01)
A61B 5/0416 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 7/00 (2006.01)
A61G 7/05 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
B01F 13/00 (2006.01)
B08B 9/04 (2006.01)
B08B 9/027 (2006.01)
B08B 1/02 (2006.01)
B08B 1/00 (2006.01)
B28C 5/42 (2006.01)
B60K 17/356 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
B60L 50/15 (2019.01)
B62D 49/00 (2006.01)
B62D 49/06 (2006.01)
B62D 59/04 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
B65G 11/06 (2006.01)
B65G 47/44 (2006.01)
D06F 53/00 (2006.01)
E04D 13/15 (2006.01)
E04F 15/022 (2006.01)
E04F 15/10 (2006.01)

70888
70862
70862*
70862*
70862*
70872
70857
70857*
70857*
70852
70864*
70852*
70883
70852*
70873
70887
70870
70870*
70870*
70874
70889
70879*
70877*
70878*
70851
70861
70861*
70861*
70875
70875*
70875*
70875*
70867
70852*
70859*
70859*
70859*
70859*
70852*
70864*
70856
70854
70854*
70854*
70864
70881
70882
70882*
70890*
70890*
70866
70886*
70858
70858*

E04F 19/02 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
E04H 17/02 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05B 29/00 (2006.01)
E05B 41/00 (2006.01)
E21F 13/06 (2006.01)
F16B 19/02 (2006.01)
F16K 3/02 (2006.01)
F16K 3/314 (2006.01)
F16L 3/02 (2006.01)
F16L 57/00 (2006.01)
F16L 3/12 (2006.01)
F17D 1/02 (2006.01)
F17D 3/01 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 3/00 (2015.01)
F23J 3/02 (2006.01)
F23J 3/00 (2006.01)
F24B 1/26 (2006.01)
F24B 3/00 (2006.01)
F24B 1/26 (2006.01)
F24B 3/00 (2006.01)
F24B 1/26 (2006.01)
F24B 3/00 (2006.01)
F24C 1/16 (2006.01)
F24C 1/16 (2006.01)
F24C 1/16 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24T 10/00 (2018.01)
F24T 10/15 (2018.01)
F28D 9/00 (2006.01)
F28F 3/08 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 7/00 (2006.01)
F41H 7/02 (2006.01)
F41H 7/04 (2006.01)
G01B 5/08 (2006.01)
G01B 3/20 (2006.01)
G01N 13/02 (2006.01)
G08B 13/00 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
G09F 3/03 (2006.01)
H02B 7/08 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)

70886
70886*
70884
70884*
70884*
70885
70880
70880*
70880*
70880*
70890
70888*
70853
70853*
70865
70865*
70865*
70869
70869*
70850
70850*
70849
70849*
70848
70848*
70859
70859*
70879*
70879*
70877*
70877*
70878*
70878*
70879
70877
70878
70860
70863*
70876
70876*
70863
70863*
70871
70871*
70871*
70871*
70847
70847*
70868
70855*
70874*
70855
70856*
70856*

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

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

1

2

70847
70848
70849
70850
70851
70852
70853
70854
70855
70856
70857
70858
70859
70860
70861
70862
70863
70864
70865
70866
70867
70868

G01B 5/08 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
A47L 19/02 (2006.01)
A01F 29/00 (2006.01)
F16K 3/02 (2006.01)
B60L 50/15 (2019.01)
G09F 3/03 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
A01D 41/14 (2006.01)
E04F 15/022 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
A61B 5/0402 (2006.01)
A01B 33/00 (2006.01)
F28D 9/00 (2006.01)
B62D 59/04 (2006.01)
F16L 3/02 (2006.01)
D06F 53/00 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
G01N 13/02 (2006.01)

70869
70870
70871
70872
70873
70874
70875
70876
70877
70878
70879
70880
70881
70882
70883
70884
70885
70886
70887
70888
70889
70890

F17D 1/02 (2006.01)
A47B 21/00 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
A01B 39/12 (2006.01)
A45C 3/08 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
F24T 10/00 (2018.01)
F24C 1/16 (2006.01)
F24C 1/16 (2006.01)
F24C 1/16 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
A01K 23/00 (2006.01)
E04H 17/16 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
A45D 44/00 (2006.01)
A01B 21/08 (2006.01)
A47H 1/02 (2006.01)
E21F 13/06 (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).
121680
123400
124291
124852
125045
125553
125628
125643

15/2014
07/2016
08/2017
18/2017
18/2017
14/2018
08/2018
08/2018

Nr 7/2019

125741
125785
125786
125825
126094
126283
126791

11/2018
12/2018
12/2018
13/2018
22/2018
22/2018
25/2018
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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) 69193 2019 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TOMKÓW BERNADETA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BESTA EXPORT-IMPORT, Wrocław, Polska 006032001 i dokonanie wpisu: BESTA IM.
STANISŁAWA TOMKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 363045234
(Y1) 69199 2019 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TOMKÓW BERNADETA BESTA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE EXPORT-IMPORT, Wrocław, Polska 006032001 i dokonanie wpisu: BESTA IM.
STANISŁAWA TOMKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
(Y1) 67804 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JSC DONETSK MINE RESCUE EQUIPMENT COMPANY, Donetsk, Ukraina i dokonanie wpisu: DEZEGA
HOLDING UKRAINE, Kijów, Ukraina
(Y1) 69640 2019 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOMFORT MEBLE K. K. ZAWISTOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Ignatki, Polska 050858178 i dokonanie wpisu: OLTA
K.K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Ignatki, Polska 050858178
(Y1) 70054 2019 01 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ASAPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 147353799 i dokonanie wpisu: ASAPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147353799
(Y1) 070396 2019 04 30 C. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie: WRZOCHALA MATEUSZ, Kielce,
Polska i wpisanie: WRZOCHAL MATEUSZ, Kielce, Polska

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU 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).

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.

124098
126211

(Y1) 66025
(Y1) 66046

26/2016
21/2018

126332
126447

24/2018
01/2019

2018 05 21
2018 03 08

(Y1) 66063
(Y1) 66107

2018 04 22
2018 07 26

Nr 7/2019
(Y1) 66140
(Y1) 66156
(Y1) 66187
(Y1) 66189
(Y1) 66190
(Y1) 66289
(Y1) 66293
(Y1) 66513
(Y1) 66561
(Y1) 66562
(Y1) 67310
(Y1) 67627
(Y1) 67685
(Y1) 68035

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018 05 06
2018 07 22
2018 07 27
2018 08 06
2018 08 06
2018 07 19
2018 08 09
2018 08 20
2018 08 02
2018 08 03
2018 08 02
2017 07 06
2017 10 15
2018 07 12

(Y1) 68036
(Y1) 68143
(Y1) 68159
(Y1) 68209
(Y1) 68235
(Y1) 69209
(Y1) 69210
(Y1) 69330
(Y1) 69481
(Y1) 69482
(Y1) 69608
(Y1) 69611
(Y1) 69695
(Y1) 70050

2018 07 12
2018 03 16
2018 07 16
2018 03 05
2018 08 07
2018 07 15
2018 08 02
2018 07 21
2018 07 16
2018 07 31
2018 06 22
2018 08 08
2018 07 20
2018 05 20

2023
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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) 67875 7/2015

2019 03 15

(Y1) 69708 2/2018

2019 02 27

Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 8 grudnia 2014 r.
o udzieleniu patentu.
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 22 sierpnia 2017 r.
o udzieleniu patentu.

2024
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Nr 7/2019

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

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego
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REJESTRACJA
(od nr 25 281 do nr 25 370)
(51) 02-07
(11) 25281
(22) 2019 03 18
(21) 27467
(73) ROMAŃSKA MARIOLA ZAKŁAD KRAWIECKI MARIOLA,
Piekary Śląskie, PL.
(72) ROMAŃSKA MARIOLA
(54) Napotnik
(55)

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

06-01
(11) 25282
(22) 2016 04 21
JAKUBÓW TOMASZ TREND, Opole, PL.
JAKUBÓW TOMASZ
Pufa edukacyjna

(21) 24469

(51) 29-02
(11) 25283
(22) 2019 02 28
(21) 27389
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) JĘDRZAK MARCIN, GLAZIK CELINA

(54) Maska antysmogowa
(55)

(51) 24-02
(11) 25284
(22) 2018 11 30
(21) 27146
(73) POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Szczecin, PL.;
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin, PL.
(72) GAWDZIŃSKA KATARZYNA, BRYLL KATARZYNA, TOMASIK
MAŁGORZATA
(54) Górna łyżka do wykonywania odcisku dentystycznego
(55)

Nr 7/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 24-01
(11) 25285
(22) 2019 01 30
(21) 27307
(73) BALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) HURKAŁA LESZEK, PŁOWIECKI EMIL
(54) Kateter balonowy do angioplastyki naczyń obwodowych
(55)

(51) 23-01
(11) 25286
(22) 2019 02 04
(21) 27316
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE DIAMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(72) CETERA JAN
(54) Pokrętło zaworu kulkowego
(55)

2025

(54) Torba na butelki
(55)

(51) 32-00
(11) 25289
(22) 2019 02 18
(21) 27357
(73) PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Miszewko, PL.
(72) ANDRZEJUK JANUSZ
(54) Znak graficzny
(55)

(51) 32-00
(11) 25290
(22) 2019 02 18
(21) 27358
(73) PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Miszewko, PL.
(72) ANDRZEJUK JANUSZ
(54) Znak graficzny
(55)

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

12-16
(11) 25287
(22) 2019 02 05
(21) 27320
WASILENKO PAWEŁ JAN PJW DESIGN, Praszka, PL.
WASILENKO PAWEŁ JAN
Rama wózka dziecięcego

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

09-09
(11) 25291
(22) 2019 02 18
(21) 27360
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Pierścień blokujący stanowiska sześciokoszowego

(51) 08-06
(11) 25292
(22) 2019 02 21
(21) 27373
(73) VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świętochłowice, PL.
(72) CZMYR SEBASTIAN
(54) Klamki do drzwi
(55)

(51) 09-05
(11) 25288
(22) 2019 02 06
(21) 27322
(73) PAMUŁA ALEKSANDRA PPHU SAMPLA, Łódź, PL.
(72) KAJSZCZAK IZABELA

2026
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(51) 06-01
(11) 25293
(22) 2019 02 25
(21) 27381
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Narożnik wypoczynkowy
(55)

(51)
16
(73)
(72)
(54)
(55)

24-04, 30-01 (11)
25294
(22)2019 01
(21)
27287
NOWIŃSKI JAKUB KUNA, Łódź, PL.
NOWIŃSKI JAKUB
Opatrunek pooperacyjny dla psów i kotów na bark

(51) 09-03
(11) 25295
(22) 2019 02 28
(21) 27392
(73) JES OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koszalin, PL.
(72) KASPRZAK PIOTR
(54) Pojemnik z pokrywą
(55)

(51) 05-05
(11) 25296
(22) 2019 03 01
(73) FARGOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(72) SŁABY EWELINA
(54) Tkanina
(55)

Nr 7/2019

26-01
(11) 25297
(22) 2019 03 01
WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk, PL.
WALĘDZIAK STEFAN
Lampa zniczowa

(21) 27395

(51) 05-05
(11) 25298
(22) 2019 03 01
(73) FARGOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(72) SŁABY EWELINA
(54) Tkanina
(55)

(21) 27397

19-08
(11) 25299
(22) 2019 03 01
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy, PL.
ZAMOJSKI KRZYSZTOF
Etykieta opakowania na bakalie

(21) 27402

(51) 06-09
(11) 25300
(22) 2019 03 04
(73) WARSZAWSKI MICHAŁ, Hermanów, PL.
(72) WARSZAWSKI MICHAŁ

(21) 27404

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

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

(21) 27393

Nr 7/2019
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(54) Poduszka stabilizująca ciało
(55)

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

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

(54) Obudowa automatu do gry
(55)

02-02
(11) 25301
(22) 2019 03 06
(21) 27419
SKARB PAŃSTWA-KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI, Warszawa, PL.
BŁESZNOWSKI KRZYSZTOF
Spodenki krótkie

02-02
(11) 25302
(22) 2019 03 06
(21) 27420
SKARB PAŃSTWA-KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI, Warszawa, PL.
BŁESZNOWSKI KRZYSZTOF
Koszulka polo

(51) 32-00
(11) 25303
(22) 2019 03 06
(73) J.P. COVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaczyce, PL.
(72) WOLCZYŃSKI PIOTR
(54) Logo
(55)

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

2027

(21) 27421

02-03
(11) 25304
(22) 2019 03 06
(21) 27422
SKARB PAŃSTWA-KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI, Warszawa, PL.
BŁESZNOWSKI KRZYSZTOF
Czapka z daszkiem

(51) 21-03
(11) 25305
(22) 2019 03 11
(73) ZALEWA KRZYSZTOF, Szpetal Górny, PL.
(72) ZALEWA KRZYSZTOF

(21) 27439

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

06-04
(11) 25306
(22) 2019 03 13
MACHOCKI ADAM, Kielce, PL.
MACHOCKI ADAM, MACHOCKA MILENA
Półka

(21) 27447

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

09-09
(11) 25307
(22) 2019 03 15
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27448

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

09-09
(11) 25308
(22) 2019 03 15
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27449

(51) 09-09
(11) 25309
(22) 2019 03 15
(21) 27450
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Konstrukcja wsporcza stanowiska do selektywnej segregacji
odpadów
(55)

2028

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 09-09
(11) 25310
(22) 2019 03 15
(21) 27451
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Konstrukcja wsporcza stanowiska do selektywnej segregacji
odpadów
(55)

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

09-09
(11) 25311
(22) 2019 03 15
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

Nr 7/2019

(51) 08-08
(11) 25315
(22) 2019 03 20
(21) 27487
(73) LAC-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczytno, PL.
(72) CHMIELIŃSKI IGOR
(54) Wypraska montażowa
(55)

(21) 27452

(51) 09-09
(11) 25312
(22) 2019 03 15
(21) 27453
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Konstrukcja wsporcza stanowiska do selektywnej segregacji
odpadów
(55)

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

09-09
(11) 25313
(22) 2019 03 15
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27458

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

01-03
(11) 25314
(22) 2019 03 15
KOCLĘGA PAWEŁ, Zawiercie, PL.
KOCLĘGA PAWEŁ, KASZYCKI ŁUKASZ
Produkt spożywczy

(21) 27465

(51) 08-08
(11) 25316
(22) 2019 03 20
(21) 27488
(73) LAC-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczytno, PL.
(72) CHMIELIŃSKI IGOR
(54) Rura z elementem kotwiącym
(55)

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

11-02
(11) 25317
(22) 2019 03 23
SZMYTKOWSKI KONRAD, Sosnowiec, PL.
SZMYTKOWSKI KONRAD
Pokrywka do wazonu

(21) 27508

(51) 26-01
(11) 25318
(22) 2019 03 26
(21) 27513
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

Nr 7/2019
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

26-04
(11) 25319
(22) 2019 04 10
(21) 27542
TRZCIŃSKI WOJCIECH WYTWÓRNIA ŚWIEC JOANNA, Mława, PL.
TRZCIŃSKI WOJCIECH
Świece

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

26-04
(11) 25320
(22) 2019 04 10
(21) 27545
TRZCIŃSKI WOJCIECH WYTWÓRNIA ŚWIEC JOANNA, Mława, PL.
TRZCIŃSKI WOJCIECH
Świece

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

26-04
(11) 25321
(22) 2019 04 10
(21) 27548
TRZCIŃSKI WOJCIECH WYTWÓRNIA ŚWIEC JOANNA, Mława, PL.
TRZCIŃSKI WOJCIECH
Świece

(51) 32-00
(11) 25322
(22) 2018 11 28
(21) 27135
(73) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno, PL.
(72) CZECHOWSKA DOROTA
(54) Motyw ozdobny
(55)

2029

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

07-04
(11) 25323
(22) 2018 08 17
KARAŚ SZCZEPAN, Szczecin, PL.
KARAŚ SZCZEPAN
Szpachelka kuchenna

(21) 26790

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

06-04
(11) 25324
(22) 2018 08 17
KARAŚ SZCZEPAN, Szczecin, PL.
KARAŚ SZCZEPAN
Półka

(21) 26792

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

32-00
(11) 25325
(22) 2018 10 12
(21) 27027
RAPA S. MIĘDLAR, W. I I. SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Lublin, PL.
GÓŹDŹ PATRYK, NOWAKOWSKI RADOSŁAW, MIĘDLAR RAFAŁ
Zdobienie

(51) 09-05
(11) 25326
(22) 2019 01 29
(21) 27302
(73) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(72) OLENIACZ ANDRZEJ
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-05
(11) 25327
(22) 2019 01 29
(21) 27303
(73) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(72) OLENIACZ ANDRZEJ
(54) Opakowanie
(55)

2030

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 7/2019

(51) 09-05
(11) 25328
(22) 2019 01 29
(21) 27304
(73) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(72) OLENIACZ ANDRZEJ
(54) Opakowanie
(55)

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

06-01
(11) 25332
(22) 2019 03 19
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
PETELICKA KINGA, GRABA MARCIN
Ławka

(21) 27482

(51) 05-05
(11) 25329
(22) 2019 03 01
(73) FARGOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(72) SŁABY EWELINA
(54) Tkanina
(55)

(21) 27398

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

26-06
(11) 25333
(22) 2019 03 19
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
JĘDROCHA TOMASZ, GRABA MARCIN
Lampa przednia motocykla

(21) 27483

(51) 05-05
(11) 25330
(22) 2019 03 01
(73) FARGOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(72) SŁABY EWELINA
(54) Tkanina
(55)

(21) 27400

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

08-05
(11) 25334
(22) 2019 03 19
(21) 27484
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
GRABA MARCIN
Przyrząd do kształtowania strzemiączek zbrojeniowych

(51) 05-05
(11) 25331
(22) 2019 03 01
(73) FARGOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(72) SŁABY EWELINA
(54) Tkanina
(55)

(21) 27401

(51) 10-05
(11) 25335
(22) 2019 02 04
(21) 27313
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE DIAMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(72) CETERA JAN
(54) Głowica termostatyczna
(55)

Nr 7/2019
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

06-01
(11) 25336
(22) 2019 02 07
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL.
GROŃ KRZYSZTOF
Krzesło

(21) 27326

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

26-01
(11) 25337
(22) 2019 03 01
WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk, PL.
WALĘDZIAK STEFAN
LAMPA ZNICZOWA

(21) 27396

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

02-04
(11) 25338
(22) 2019 03 06
ŻABKA ANETA FHU NOEMI, Gąbin, PL.
ŻABKA ANETA
Rajstopy

(21) 27432

(51) 02-04
(11) 25339
(22) 2019 03 06
(73) ŻABKA ANETA FHU NOEMI, Gąbin, PL.
(72) ŻABKA ANETA

(21) 27433

2031

(54) Rajstopy
(55)

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

02-04
(11) 25340
(22) 2019 03 06
ŻABKA ANETA FHU NOEMI, Gąbin, PL.
ŻABKA ANETA
Rajstopy

(21) 27434

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

09-09
(11) 25341
(22) 2019 03 15
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27454

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

09-09
(11) 25342
(22) 2019 03 15
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27455

(51) 09-09
(11) 25343
(22) 2019 03 15
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.

(21) 27456

2032

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Stanowisko do segregacji odpadów
(55)

(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Stanowisko do segregacji odpadów
(55)

(51) 09-09
(11) 25344
(22) 2019 03 15
(21) 27457
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Konstrukcja wsporcza stanowiska do selektywnej segregacji
odpadów
(55)

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

09-09
(11) 25345
(22) 2019 03 15
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25349
(22) 2019 03 15
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27464

(21) 27459

(51) 09-05
(11) 25350
(22) 2019 02 11
(73) GDAŃSKIE MŁYNY-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(72) WANGIN MIROSŁAW
(54) Opakowanie mąki
(55)

(51) 09-09
(11) 25346
(22) 2019 03 15
(21) 27460
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Konstrukcja wsporcza stanowiska do selektywnej segregacji
odpadów
(55)

09-09
(11) 25347
(22) 2019 03 15
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27461

(51) 09-09
(11) 25348
(22) 2019 03 15
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.

(21) 27462

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

Nr 7/2019

(21) 27338

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

09-09
(11) 25351
(22) 2019 03 18
(21) 27469
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25352
(22) 2019 03 18
(21) 27470
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

Nr 7/2019
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

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

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

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

09-09
(11) 25353
(22) 2019 03 18
(21) 27471
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

09-09
(11) 25354
(22) 2019 03 18
(21) 27472
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

2033

(54) Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów
(55)

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

09-09
(11) 25358
(22) 2019 03 18
(21) 27476
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25359
(22) 2019 03 18
(21) 27477
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25360
(22) 2019 03 18
(21) 27478
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25361
(22) 2019 03 18
(21) 27479
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

09-09
(11) 25355
(22) 2019 03 18
(21) 27473
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

09-09
(11) 25356
(22) 2019 03 18
(21) 27474
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 09-09
(11) 25357
(22) 2019 03 18
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF

(21) 27475

2034
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

09-09
(11) 25362
(22) 2019 03 18
(21) 27480
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

11-02
(11) 25363
(22) 2019 03 23
SZMYTKOWSKI KONRAD, Sosnowiec, PL.
SZMYTKOWSKI KONRAD
Pokrywka do wazonu

(21) 27507

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

06-03
(11) 25364
(22) 2019 03 25
BISSENIK ANDRZEJ, Piaseczno, PL.
BISSENIK ANDRZEJ
Stół trójnóg

(21) 27511

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

06-06
(11) 25365
(22) 2019 03 27
KUIKI MARTA I MARCIN KUIK, Chomęcice, PL.
KUIK MARCIN
Podnóżek do krzesełka

(21) 27514

(51) 03-03
(11) 25366
(22) 2019 04 01
(21) 27521
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.

Nr 7/2019

(72) JĘDRZAK MARCIN, KRÓLIKOWSKA SYLWIA
(54) Kula ortopedyczna
(55)

(51) 09-05
(11) 25367
(22) 2019 03 11
(21) 27441
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(72) CHOLEWIŃSKI MICHAŁ
(54) Opakowanie makaronu
(55)

(51) 09-05
(11) 25368
(22) 2019 03 20
(21) 27490
(73) WALKOWICZ LUCJAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE LUMAR, Byczyna, PL.
(72) WALKOWICZ LUCJAN
(54) Opakowanie wyrobów cukierniczych
(55)

Nr 7/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 25-02
(11) 25369
(22) 2019 02 15
(73) ALVE COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(72) MOCARSKI JAROSŁAW
(54) Listwa profilowa drzwi przesuwnych
(55)

(21) 27350

2035

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych
pomyłek.
07528 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARIGONKIA HOLDINGS LTD, Limassol,
Cypr i dokonanie wpisu:ELKOM TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142754068
10781 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ROLMLECZ” Sp. z o. o., Węgrów, Polska
i dokonanie wpisu:Wycech Witold, Węgrów, Polska
15048 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,Polska
142821528 i dokonanie wpisu:POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

(51) 31-00
(11) 25370
(22) 2019 02 18
(21) 27366
(73) MECH-MASZ SZCZECIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jaroszewo, PL.
(72) SZCZECIŃSKI TOMASZ, SZCZECIŃSKI HENRYK, BALCER
MIROSŁAW
(54) Maszyna do mieszania i podgrzewania produktów płynnych,
półpłynnych i sypkich
(55)

18589, 18590, 18591, 19084 2019 01 22 A. Wprowadzono
zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:HARASYM ZBIGNIEW AKANT, Koszalin, Polska Koszalin, Polska 330561303 i dokonanie wpisu:AKANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 360598429
19643 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „POLLENA” PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMII
GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329
i dokonanie wpisu:”POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329
19773, 19774 2019 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GTV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 012349897i
dokonanie wpisu:GTV ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 140822920
19775 2016 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA,Pruszków,
Polska 012349897 i dokonanie wpisu: GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszków,
Polska 012349897

239
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa z rejestracji,
rubryka F - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.

19775 2016 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszków, Polska
012349897 i dokonanie wpisu:GTV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 012349897
19779, 19781, 19782, 19918, 19921 2019 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GTV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków,
Polska 012349897i dokonanie wpisu:GTV ASSET MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 140822920
20495, 20496, 20497, 20499 2019 01 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GTV GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków,
Polska 012349897 i dokonanie wpisu:GTV ASSET MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 140822920
22607 2019 05 16 D. Dokonano wykreślenie wpisu:„Postanowieniem z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3602/16/640) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2514225 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.22607 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna
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z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
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22607 2019 05 16 D. Dokonano wpis: „W dniu 5 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.
Za 2995/18/970) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2593192
zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji na wzór przemysłowy o numerze Rp.22607 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI

22608 2019 05 16 D. Dokonano wykreślenie wpisu: „Postanowieniem z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3607/16/645) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2514229 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.22608 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
22608 2019 05 16 D. Dokonano wpis: „W dniu 5 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.
Za 2994/18/569) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2593261
zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji na wzór przemysłowy o numerze Rp.22608 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
22609 2019 05 16 D. Dokonano wykreślenie wpisu: „Postanowieniem z dnia 22 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3595/16/631) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2513148 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.22609 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
22609 2019 05 16 D. Dokonano wpis: „W dniu 5 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3034/18/805) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2593269
zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji na wzór przemysłowy o numerze Rp.22609 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
22815 2019 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SŁODCZYK RAFAŁ RAFS IMPORT-EXPORT,
Chorzów, Polska 272582089 i dokonanie wpisu:INSTANTA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, Polska 276733272
24067, 24253, 24254, 24255 2019 01 22 A. Wprowadzono
zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:KROSNO GLASS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska
364383766i dokonanie wpisu:KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA,
Krosno, Polska 364383766
24256, 24287, 24288, 24289 2019 01 22 A. Wprowadzono
zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:KROSNO GLASS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska
364383766i dokonanie wpisu:KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA,
Krosno, Polska 364383766

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
13824
20133
05484
05525
05526
05532
05533
05535
05538
05550
05551
05555
05556
05569
05570
05572
05613
05616
05637
05670
05690
05691
05696
05699
05715
05726
05727
05739
05741
05745
05748
05749
05888
05975
06202
06414
06417
06418
13501
13550
13576
13618
13663
13664
13665
13674
13823
13914
14211
14212
15834
15835

2018 05 20
2018 05 21
2018 05 05
2018 05 12
2018 05 12
2018 05 12
2018 05 12
2018 05 23
2018 05 23
2018 05 15
2018 05 16
2018 05 16
2018 05 16
2018 05 23
2018 05 23
2018 05 28
2018 05 26
2018 05 27
2018 05 26
2018 05 09
2018 05 26
2018 05 26
2018 05 26
2018 05 26
2018 05 28
2018 05 26
2018 05 26
2018 05 26
2018 05 26
2018 05 26
2018 05 26
2018 05 26
2018 05 05
2018 05 12
2018 05 12
2018 05 28
2018 05 27
2018 05 27
2018 05 05
2018 05 08
2018 05 28
2018 05 26
2018 05 05
2018 05 05
2018 05 05
2018 05 28
2018 05 20
2018 05 21
2018 05 30
2018 05 30
2018 05 21
2018 05 21

20007
20045
20046
20048
20049
20051
20053
20054
20055
20056
20057
20060
20061
20069
20070
20073
20074
20076
20077
20078
20079
20088
20129
20131
20134
20135
20136
20137
20143
20144
20145
20150
20152
20172
20173
20176
20188
20189
20190
20191
20192
20200
20214
20229
20247
20330
20358
20359
20399
20471
20481
20080

2018 05 15
2018 05 07
2018 05 07
2018 05 08
2018 05 08
2018 05 08
2018 05 08
2018 05 08
2018 05 08
2018 05 08
2018 05 08
2018 05 08
2018 05 08
2018 05 14
2018 05 14
2018 05 22
2018 05 24
2018 05 24
2018 05 24
2018 05 24
2018 05 24
2018 05 29
2018 05 15
2018 05 16
2018 05 21
2018 05 22
2018 05 22
2018 05 22
2018 05 31
2018 05 31
2018 05 31
2018 05 06
2018 05 24
2018 05 02
2018 05 09
2018 05 30
2018 05 08
2018 05 28
2018 05 15
2018 05 24
2018 05 17
2018 05 27
2018 05 09
2018 05 29
2018 05 23
2018 05 22
2018 05 15
2018 05 15
2018 05 09
2018 05 24
2018 05 23
2018 05 27
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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
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UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 318 901 do nr 319 900)
(111) 318901
(220) 2018 05 25
(210) 486388
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) PREMIUM PARK 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) premium PARK
(540)

Kolor znaku: różowy, szary, niebieski, zielony
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi,
hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, organizacja
i zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie i przygotowaniu kompleksów
handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, prowadzenie marketingu, organizacja
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, w tym w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami,
badania rynku, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych, planowanie i organizowanie targów,
wystaw i imprez w celach handlowych lub reklamowych, rekrutacja
personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, 36 administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w tym centrami handlowo-usługowo-rozrywkowymi, wynajem obiektów handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych,
prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nieruchomości,
pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi agencji nieruchomo-

ści, rozliczenia finansowe związane z budową i kupnem nieruchomości, wycena nieruchomości, kupno, sprzedaż, najem i dzierżawa
nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo w sprawach
najmu budynków, lokali i powierzchni mieszkalnych, handlowych
i użytkowych, 37 budownictwo, usługi budowlano-montażowe i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, roboty ogólnobudowlane związane z montażem i wznoszeniem budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, montaż konstrukcji
żelbetowych, inżynieria budowlana i wodno-lądowa, budowa dróg
kołowych i szynowych, roboty ziemne, techniczne przygotowanie terenów pod budowy, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, makro i mikroniwelacja terenu, wzmacnianie słabego
podłoża, rekultywacja terenów zdegradowanych lub zdewastowanych w tym zrobów zwałowych, wyrobisk i wysypisk odpadów, usługi
w zakresie wykonywania fundamentów i izolowania budynków, montaż rusztowań, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych i remontów w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, montaż i naprawa wewnętrznych i zewnętrznych instalacji: elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, budowlane roboty wykończeniowe: murowanie, tynkowanie,
kamieniarstwo, malowanie, układanie posadzek, tapetowanie, oblicowywanie ścian, usługi hydrauliczne, instalacja i naprawa w dziedzinie
urządzeń i instalacji sanitarnych, ceramiki sanitarnej, konserwacja i renowacja nieruchomości, nadzór budowlany, informacja budowlana,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, czyszczenie zewnętrzne
i wewnętrzne budynków, sprzątanie obiektów, wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego, wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych, doradztwo budowlane, informacja w zakresie wykorzystania budynków mieszkalnych, biur, ośrodków i stref handlowych,
galerii handlowych.

(111) 318902
(220) 2018 03 26
(151) 2018 10 23
(441) 2018 05 07
(732) PIWEK MARCIN, Łaziska, PL.
(540) FRIDAY BOXING NIGHT

(210) 484082
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
bilety, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki],
czcionki drukarskie, drukowane rozkłady, etykiety z papieru lub
kartonu, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane],
gazety, kalendarze, karty, katalogi, książki, materiały drukowane,
materiały piśmienne, notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papier, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, ulotki, zawiadomienia [artykuły papiernicze], 25 buty
sportowe, czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], obuwie,
odzież, spodenki bokserskie, buty do boksu, 28 rękawice bokserskie,
ringi bokserskie, bokserskie worki treningowe, nadmuchiwane worki
bokserskie, zabawki do boksowania, 35 agencje reklamowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi menadżerskie dla sportowców, usługi public relations,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez
terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie
telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi w zakresie wideokonferencji,
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 dostarczania filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, fotografia, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kultura fizyczna, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie meczów bokserskich, organizowanie zawodów sportowych,
produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
rozrywka w postaci zawodów bokserskich, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych, usługi rozrywkowe,
wynajmowanie obiektów sportowych.
(111) 318903
(151) 2019 02 01

(220) 2012 11 30
(441) 2013 03 18

(210) 407580
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(732) SUCHECKI JACEK, Ostrołęka, PL.
(540) tojtoj
(510), (511) 4 antracyt, benzyny, benzyna ciężka węglowa, benzyna
lekka czysta, biogazy, biogaz wysypiskowy, biomasa, brykiety drewna, brykiety materiałów palnych, brykiety węgla, cerezyna (oczyszczony ozokeryt), denaturat, drewno opałowe, gaz olejowy, gaz
oświetleniowy, gazolina, gazy zestalone jako paliwo, knoty do lamp
i pieców, koks, łój przemysłowy, mazut, mieszaniny biokomponentów, mieszaniny węgla z biokomponentami, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, mieszanki do paliw zgazowanych, nafta, oleina, olej i preparaty z olejów: rycynowego,
rzepakowego, słonecznikowego, sojowego, solarowego, ze smoły
węglowej, oleje palne, oleje przemysłowe, paliwo, paliwo gazowe,
paliwo na bazie alkoholu, paliwa mineralne, paliwo oświetleniowe,
paliwo silnikowe, parafina, pelety z biomasy, podpałki, pył węglowy,
smary, stearyna, środki pyłochłonne, świece, tłuszcze przemysłowe,
torf stosowany jako paliwo, torf brykietowy stosowany jako paliwo,
węgiel drzewny, węgiel stosowany jako paliwo, węgiel brunatny,
wióry drewniane na podpałkę, żel naftowy do celów przemysłowych,
11 aparatura do oczyszczania: gazu, oleju, powietrza, urządzenia do:
wytwarzania pary, chłodzenia, wentylacji, 16 afisze, albumy, almanachy, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, artykuły i materiały piśmienne, broszury, diagramy, druki, czasopisma, emblematy papierowe, etykiety papierowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
foldery, formularze, fotografie, gazety, i inne drukowane materiały
i pomoce dydaktyczne, informatory, katalogi, książki, kalendarze,
kroniki i księgi pamiątkowe, materiały reklamowe drukowane, materiały informacyjne i dydaktyczne na foliach, naklejki, nalepki, notesy,
notatniki, oprawy, obwoluty Î okładki papierowe na dokumenty oraz
luźne kartki, papier, papierowe opakowania, periodyki, prospekty:
plakaty, plansze z kartonu lub papieru zawarte w tej klasie, podręczniki, poradniki, prospekty, publikacje drukowane, raporty, skoroszyty, skorowidze, teczki, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte
w innych klasach, torby do pakowania z papieru lub z tworzyw
sztucznych, stemple okolicznościowe, widokówki, wizytówki, zakładki do książek, 35 administrowanie działalności handlowej, agencje informacji handlowej, analiza kosztów, organizowanie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zarządzaniu, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, badania rynku, badania marketingowe, reklama, reklamy: prasowe, radiowe, telewizyjne,
korespondencyjne i za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
na: środkach transportu, maszynach i urządzeniach, reklama na pojemnikach do zbierania odpadów innych niż sanitarne, reklama
na budynkach i obiektach terenowych, reklamowanie na odzieży
ochronnej, usługi powielania, publikowania i rozpowszechniania
ogłoszeń i materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem miejsc i powierzchni
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materiałów reklamowych takich jak: afisze, broszury, prospekty, foldery, plakaty, ulotki, usługi sprzedaży i pośrednictwo w handlu energią elektryczną
i paliwami gazowymi w systemie sieciowym i poprzez Internet w zakresie prowadzenia na rzecz osób trzecich dokumentacji procedur
recyklingu, kart ewidencji odpadów innych niż sanitarne, sprawozdawczości, udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat ochrony środowiska i odpadów innych niż sanitarne, zmniejszania produkcji odpadów innych niż sanitarne, zbiórki, transportu
segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów innych niż sanitarne
i surowców odzyskanych z odpadów innych niż sanitarne, zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzyskiem i recyklingiem odpadów
innych niż sanitarne, odpłatne udostępnianie handlowych serwisów
informacyjnych lub baz danych handlowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, prezentacja towarów i/lub usług poprzez telewizję, radio. Internet i sieci komputerowe
oraz inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, usługi
w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public relations, pozyskiwanie, kompilacja,
systematyzacja, sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych
oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz danych
i innych zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, kompu-
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terowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych, prowadzenie interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe
podmiotów zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające
na kojarzeniu kontrahentów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie: z pojazdami mechanicznymi, dla przemysłu, handlu
i transportu, z częściami i akcesoriami do tych pojazdów, z odpadami
innych niż sanitarne i złomem, usługi sprzedaży oraz obrót paliwami
stałymi, ciekłymi i gazowymi, energią elektryczną i cieplną obrót
świadectwami pochodzenia na energię odnawialną,, 37 budowa,
nadzór i konserwacja sieci wodociągowej, wentylacyjnej i gazowej,
budowa i konserwacja ujęć wodnych przepompowni, deratyzacja,
informacja o naprawach, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
budowa składowisk odpadów innych niż sanitarne, budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów innych niż sanitarne, infrastruktura
w zakresie dróg, zakładów produkcyjnych i dostarczających energię,
geologiczne roboty poszukiwawcze, roboty ogólnobudowlane,
usługi w zakresie oczyszczania dróg, usługi w zakresie wynajmu koparek, usługi w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego, usługi w zakresie wynajmu sprzętu do oczyszczania dróg, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy pieców i urządzeń grzewczych,
usługi instalowania, konserwacji oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, usługi montażu i naprawy instalacji grzewczych, usługi konserwacji i naprawy palników, usługi czyszczenia kominów i kotłów,
usługi budownictwa przemysłowego i naprawa rurociągów, usługi
związane z rozbiórką budynków i robotami ziemnymi, rozbiórki, maszyn, urządzeń, wiercenie szybów, wynajem sprzętu budowlanego
i sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem buldożerów i koparek, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, usługi w zakresie wykonywania: instalacji grzewczych, wodociągowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, usługi w zakresie robót wydobywczych węgla
kamiennego, kamienia budowlanego, skał wapiennych, gipsu, kredy
i łupków, usługi w zakresie odspajania i kruszenia skał, usługi w zakresie wykonawstwa: konstrukcji elementów stalowych i metalowych oraz ich naprawy i montażu, usługi w zakresie remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń i instalacji
energetycznych i ciepłowniczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych urządzeń, budowli, linii instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wydobywczym (kopalnie), roboty poszukiwawcze w zakresie ropy naftowej, eksploatacja
pól naftowych, nadzór nad polami naftowymi oraz badania szybów
naftowych, 39 dystrybucja energii cieplnej, dostarczanie energii,
usługi w zakresie magazynowania, magazynowanie, składowanie
odpadów lub surowców odzyskanych, magazynowanie elektronicznych nośników danych i/lub dokumentów, magazynowanie i dystrybucja energii i produktów energetycznych, transport, magazynowanie i dystrybucja produktów i odpadów przemysłowych
i nuklearnych, usługi w zakresie dystrybucji: ciepłej i zimnej wody
energii, usługi transportowe przez rurociągi, wytrwarzanie paliw
z odpadów, 40 eksploatacja składowisk, informacje o obróbce materiałów, usługi w zakresie dezodoryzacji powietrza i spalin, usługi
w zakresie oczyszczanie powietrza, usługi uzdatniania wody, wytwarzanie i przetwarzanie energii cieplnej i elektrycznej, wulkanizacja,
wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej, przetwarzanie i rafinacja: ropy naftowej, gazu, źródeł energii naturalnej
oraz paliw do wytwarzania energii i energii elektrycznej, usługi drukarskie, obróbka materiałowa, brykietowa nie, produkcja i wzbogacanie brykietów i paliw stałych, produkcja energii odnawialnej z odpadów innych niż sanitarne, 42 badania techniczne, badania i analizy
w zakresie ochrony środowiska, usługi naukowe i badawcze, analizy
chemiczne, badania w zakresie analityki chemicznej, gleb,, doradztwo budowlane oraz techniczno-organizacyjne w zakresie realizacji
inwestycji, ekspertyzy i doradztwo w zakresie promocji projektów
urządzeń i instalacji energooszczędnych i ekologicznych, opracowywanie badan, ekspertyz i opinii naukowych, ekspertyzy i analizy
w zakresie energii i odzysku ciepła odpadowego, opracowywanie
dokumentacji technicznych, badania jakości wód gruntowych i gruntów, badania i prace w zakresie ekologicznych źródeł energii, badania wyrobów w zakresie niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przetwarzanie danych, programowanie
komputerowe, zarządzanie stronami internetowymi, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi stanowiące badania, ekspertyzy oraz usługi naukowe
i techniczne w zakresie: wzbogacania surowców odpadowych i wtórnych innych niż sanitarne, 44 usługi niszczenia chwastów, rozsiewa-
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nie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów
stosowanych w rolnictwie, usługi wypożyczania kabin przenośnych
innych niż sanitarne, tępienie szkodników, w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(111) 318904
(220) 2018 09 04
(210) 490122
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) # heheszki
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25, 26.04.16
(510), (511) 2 farby wodne, 3 pomadki do ust, farby do włosów, 9 magnesy dekoracyjne, 11 ogrzewacze kieszonkowe, 12 pojazdy zdalnie
sterowane, inne niż zabawki, 14 zawieszki do breloków do kluczy,
breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], czasomierze [zegarki], zegarki, zegary i zegarki elektryczne, budziki, kasetki na biżuterię [szkatułki], 16 pióra i długopisy
[artykuły biurowe], notatniki [notesy], zakładki do książek, zakładki
do stron, ołówki, elektryczne lub nieelektryczne temperówki
do ołówków, pojemniki na ołówki, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [zestawy], gumki do ścierania, karty, zeszyty do pisania lub
rysowania, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, pastele [kredki], zakreślacze, bloki [artykuły papiernicze], gazety, kalendarze, komiksy, książki, mapy geograficzne, atlasy, 17 taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego
czy domowego, 18 plecaki, parasole, kosmetyczki bez wyposażenia,
torby, 20 pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, poduszki,
21 skarbonki, skarbonki-świnki, kubki, 25 maski na oczy do spania,
26 zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy,
28 zabawki, zabawki wypchane, bańki mydlane [zabawki], modele będące zabawkami, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem,
przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], piłki do gier,
piłki do gier i zabaw, samochody do zabawy, lalki, gry planszowe, gra
w domino, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, karty do gry, pompki
specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, układanki
[puzzle], klocki do zabawy [konstrukcyjne], figurki do zabawy, drony
(zabawki), maski zabawkowe, 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle, mleko kokosowe,
mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka
orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, przekąski
na bazie owoców, rodzynki, spożywczy olej kokosowy, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, 30 pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, batony zbożowe, chałwa, chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dulce de leche [kajmak],
guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, krakersy, kukurydza prażona
[popcorn], marcepan, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, napary,
inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, orzechy w czekoladzie, galaretki owocowe
[słodycze], pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze],
płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], pralinki, preparaty roślinne
zastępujące kawę, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż,
ptifurki [ciasteczka], suchary, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, 31 migdały [owoce], orzechy, orzechy kokosowe,
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orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże, otręby
zbożowe, 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy,
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje
energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż
substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające,
napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
bezalkoholowe nektary owocowe, sok pomidorowy [napój], soki,
soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów (bez
uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach w sklepach detalicznych, hurtowniach lub za pomocą katalogów przesyłanych pocztą
bądź środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony
internetowe lub telesklepy w zakresie następujących towarów: farby
wodne, pomadki do ust, farby do włosów, magnesy dekoracyjne,
ogrzewacze kieszonkowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, zawieszki do breloków do kluczy, breloki do kluczy [kółka
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], czasomierze
[zegarki], zegarki, zegary i zegarki elektryczne, budziki, kasetki na biżuterię [szkatułki], pióra i długopisy [artykuły biurowe], notatniki [notesy], zakładki do książek, zakładki do stron, ołówki, elektryczne lub
nieelektryczne temperówki do ołówków, pojemniki na ołówki, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], gumki do ścierania,
karty, zeszyty do pisania lub rysowania, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, pastele [kredki], zakreślacze, bloki
[artykuły papiernicze], gazety, kalendarze, komiksy, książki, mapy
geograficzne, atlasy, taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego czy domowego, plecaki, parasole, kosmetyczki
bez wyposażenia, torby, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, poduszki, skarbonki, skarbonki-świnki, kubki, maski na oczy
do spania, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków
do kluczy, zabawki, zabawki wypchane, bańki mydlane [zabawki],
modele będące zabawkami, pluszowe zabawki z przymocowanym
kocykiem, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki],
piłki do gier, piłki do gier i zabaw, samochody do zabawy, lalki, gry
planszowe, gra w domino, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, karty
do gry, pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek
do gier, układanki [puzzle], klocki do zabawy [konstrukcyjne], figurki
do zabawy, drony (zabawki), maski zabawkowe, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle,
mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe,
mleko sojowe, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie
mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje
na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone,
nasiona przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, przekąski na bazie owoców, rodzynki, spożywczy olej
kokosowy, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, batony zbożowe, chałwa,
chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe, czekolada, czekolada
pitna, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dulce
de leche [kajmak], guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, krakersy,
kukurydza prażona [popcorn], marcepan, miętówki odświeżające
oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie
rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, orzechy w czekoladzie, galaretki owocowe [słodycze], pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], pralinki, preparaty roślinne zastępujące kawę, przekąski na bazie ryżu,

Nr 7/2019

przekąski na bazie zbóż, ptifurki [ciasteczka], suchary, syrop z agawy
[słodzik naturalny], syropy i melasa, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe baloniki zbożowe, migdały [owoce], orzechy,
orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże, otręby zbożowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr
bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje
bezalkoholowe], lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów
gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacone
proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe nektary owocowe, sok pomidorowy [napój], soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop
do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana,
woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.

(111) 318905
(220) 2018 09 05
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DOBRY pracodawca
(540)

(210) 490135

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, biały, czerwony, żółty
(531) 02.09.01, 02.09.14, 02.09.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi rekrutacji personelu, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
biura pośrednictwa pracy, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi w zakresie head-huntingu [łowców talentów], outsourcing [doradztwo biznesowe], przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, opracowywanie CV dla osób trzecich,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, prace biurowe, zarządzanie
i administrowanie w działalności handlowej, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, zapewnienie szkoleń
i rozrywki online, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, nauczanie,
kształcenie, informacja o edukacji, badania edukacyjne, doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, usługi wydawnicze i reporterskie, tłumaczenia, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), doradztwo zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego, 42 usługi
w zakresie technologii informacyjnych, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, usługi naukowe i techniczne, usługi w zakresie projektowania, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.
(111) 318906
(220) 2018 09 05
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) JĘDRASIK JOANNA, Wrocław, PL.
(540)
(540)

(531) 04.03.09

(210) 490173
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(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki, zawieszki
do breloków do kluczy, broszki, diamenty, kasetki na biżuterię, kolczyki, łańcuszki, naszyjniki, perły, pierścionki, platyna, różańce, zawieszki, zegarki, zwijane etui na biżuterię, 18 kosmetyczki bez wyposażenia, plecaki, podróżne torby na ubranie, torebki, torby plażowe,
aktówki, 25 apaszki, chustki, czapki, kąpielówki, kostiumy kąpielowe,
nakrycia głowy, odzież, piżamy, stroje plażowe, wyprawki dziecięce,
spódnice dziecięce.

(111) 318907
(220) 2018 09 16
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) KRAKUS MACIEJ, Górka Pabianicka, PL.
(540)
(540)

(210) 490586

Kolor znaku: niebieski
(531) 04.05.05, 29.01.04
(510), (511) 42 tworzenie i administrowanie stron www i portali,
usług online opartych na stronach www i oprogramowaniu komputerowym, tworzenie programów komputerowych w (C++, Java).
(111) 318908
(220) 2018 09 16
(210) 490588
(151) 2019 02 22
(441) 2018 11 05
(732) POLSKIE CENTRA DIETETYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki, PL.
(540) POLSKIE CENTRA DIETETYCZNE
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety dla ludzi, suplementy żywnościowe, żywność dla diet medycznych, napoje witaminizowane, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy
mineralne do żywności, suplementy diety zawierające glukozę, białkowe suplementy diety, preparaty kofeinowe do stymulacji, suplementy diety zawierające taurynę, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki odżywcze, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki
dietetyczne, dodatki witaminowe i mineralne, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, wody mineralne do celów medycznych, suplementy diety składające się z aminokwasów, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, suplementami diety, suplementami odżywczymi, suplementami mineralnymi, żywnością dla diet medycznych, napojami witaminizowanymi,
witaminami i preparatami witaminowymi, dodatkami witaminowymi i mineralnymi, żywnością dietetyczną do celów leczniczych,
wodami mineralnymi do celów medycznych, usługi reklamowe,
w szczególności w zakresie promocji towarów, reklama i marketing,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, informacja
handlowa, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi doradcze w zakresie reklamy dla
franczyzobiorców, 44 doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
usługi świadczone przez dietetyków, poradnictwo żywieniowe.
(111) 318909
(220) 2018 09 16
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) KRAKUS MACIEJ, Górka Pabianicka, PL.
(540) Yeaher
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(510), (511) 42 tworzenie i administrowanie stron www i portali,
usług online opartych na stronach www i oprogramowaniu komputerowym, tworzenie programów komputerowych w (C++, Java).

(111) 318910
(220) 2018 09 17
(210) 490597
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) UDH-UNITED DISTRIBUTION HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) SPIŻARNIA ANNY
(510), (511) 29 dżemy, marmolady i konfitury owocowe, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, konserwowane warzywa,
pasty warzywne, przeciery warzywne, przekąski na bazie warzyw,
warzywa marynowane, warzywa przetworzone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, 30 kawa, keczup, majonez, sosy warzywne, 32 soki, napoje bezalkoholowe.
(111) 318911
(220) 2018 08 02
(210) 488957
(151) 2019 03 20
(441) 2018 09 17
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Cekinusie
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe.
(111) 318912
(220) 2018 08 02
(151) 2019 03 20
(441) 2018 09 17
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Cekinusie
(540)

(210) 488958

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, różowy, pomarańczowy,
żółty, zielony, niebieski, fioletowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe.
(111) 318913
(220) 2018 08 02
(210) 488962
(151) 2019 03 20
(441) 2018 09 17
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) JĘZORKI SZYBCIORKI
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie.
(111) 318914
(220) 2018 08 02
(210) 488963
(151) 2019 03 20
(441) 2018 09 17
(732) Shenzhen Qianzimei Cosmetics Co., Ltd., Shenzhen City, CN.
(540) LANBENA
(510), (511) 3 kosmetyki, maski kosmetyczne, olejki eteryczne, mydło, puder do makijażu, płyn do kąpieli, środki do demakijażu, środki
wybielające do skóry, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy przeciw
piegom.
(111) 318915
(220) 2018 08 06
(210) 489073
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 01
(732) NASZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) NASZA
(540)

(210) 490589
Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
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(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia piwa i akcesoria
barowe, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe,
preparaty do produkcji napojów, 33 preparaty do produkcji napojów
alkoholowych, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(111) 318916
(220) 2018 08 08
(210) 489131
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) SKARBY ROZTOCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Lubelski, PL.
(540) Zimna ZOŚKA
(510), (511) 16 bloki listowe, papeteria, foldery, broszury, kalendarze,
karty pocztowe, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne,
nalepki, naklejki, papierowe nakrycia stołowe, opakowania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, papier, papier do pakowania, publikacje drukowane, serwetki papierowe, ulotki, 30 lody, desery lodowe,
ciasta lodowe, wyroby lodowe, kawa, napoje na bazie kawy, wyroby
cukiernicze i słodycze, herbata, 32 lemoniada, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, piwo, soki owocowe i warzywne, 35 organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, reklama, usługi handlu detalicznego lub hurtowego
w związku z lodami, deserami lodowymi, ciastami lodowymi, wyrobami lodowymi, kawą, napojami na bazie kawy, wyrobami cukierniczymi
i słodyczami, lemoniadą, koktajlami bezalkoholowymi, napojami bezalkoholowymi, piwem, sokami owocowymi i warzywnymi, herbatą,
41 organizowanie przyjęć, 43 prowadzenie lodziarni, prowadzenie cukierni, prowadzenie kawiarni, prowadzenie restauracji lub baru, przygotowywanie posiłków i napojów, obsługa gastronomiczna, catering.
(111) 318917
(220) 2018 08 10
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 22
(732) JARCZYŃSKA LUCYNA EXITO, Poznań, PL.
(540) PORT CAFÉ
(540)

(210) 489288

(531) 11.03.04, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, barów, kafejek, herbaciarni, lodziarni, pubów,
winiarni, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli,
bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, usługi doradcze dotyczące żywności.
(111) 318918
(220) 2018 08 17
(210) 489470
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) Wilandt Pharma
(510), (511) 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne do diagnozowania i leczenia schorzeń
układu kostnego, artykuły ortopedyczne, artykuły ortopedyczne,
aparaty i instrumenty narzędzia, przyrządy, materiały i artykuły medyczne, stomatologiczne, ortopedyczne, weterynaryjne, aparatura
i instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, dmuchane poduszki
do celów medycznych, gorsety do celów medycznych, igły do celów
medycznych, implanty chirurgiczne układu kostnego składające się
ze sztucznych materiałów, inhalatory, koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, kompresory [chirurgia], kule inwalidzkie,
lasery do celów medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, nici chirurgiczne,
nożyczki chirurgiczne, obuwie ortotyczne, opaski gipsowane do celów ortopedycznych, pasy do celów ortopedycznych, protezy układy
kostnego, protezy kończyn, wyroby medyczne, wyroby medyczne
o zastosowaniu ortopedycznym, iniekcyjne wyroby medyczne, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia terapeutyczne z gorącym powietrzem.
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(111) 318919
(220) 2018 08 17
(210) 489473
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 19
(732) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Profeminal
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących.
(111) 318920
(220) 2018 08 23
(210) 489617
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 29
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ZŁOTA POLANA
(510), (511) 29 oliwa, oleje jadalne.
(111) 318921
(220) 2014 04 15
(210) 427546
(151) 2018 11 05
(441) 2014 08 04
(732) ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PPZE TWÓJ KAPITAŁ
(510), (511) 36 usługi maklerskie, usługi finansowe, usługi w zakresie
tworzenia, zarządzania i reprezentowania funduszy inwestycyjnych
oraz usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych, pozyskiwania funduszy, dotacji i obrotu papierami wartościowymi.
(111) 318922
(220) 2014 04 15
(210) 427547
(151) 2018 11 05
(441) 2014 08 04
(732) ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKZE TWÓJ KAPITAŁ
(510), (511) 36 usługi maklerskie, usługi finansowe, usługi w zakresie
tworzenia, zarządzania i reprezentowania funduszy inwestycyjnych
oraz usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych, pozyskiwania funduszy, dotacji i obrotu papierami wartościowymi.
(111) 318923
(220) 2015 05 28
(210) 443024
(151) 2019 02 12
(441) 2015 09 14
(732) BROWAR STU MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) SALAMANDER
(540)

Kolor znaku: ciemnożółty, czarny, biały
(531) 03.11.10, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 318924
(220) 2017 08 02
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) 4 KIDZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) 4Kidz
(540)

(210) 474893

Kolor znaku: biały, fioletowy, zielony, żółty, pomarańczowy,
brązowy, szary
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt
sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie
placów zabaw i wesołych miasteczek, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży świadczone
online w zakresie zabawek.

(111) 318925
(220) 2018 02 20
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) SMARTER APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SmarterFFA
(540)

(210) 482613

Kolor znaku: czarny, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 16.01.25, 20.01.01, 20.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), aplikacje na urządzenia
mobilne, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych komputerowych baz
danych, transkrypcja przekazu, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 zapewnianie dostępu do baz danych, 39 informacja o składowaniu, informacja o transporcie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi nawigacji, usługi lokalizacji pojazdów
i osób, usługi monitorowania pojazdów, urządzeń i ładunków, usługi
lokalizacji telefonów komórkowych, usługi lokalizacji specjalnych
terminali osobistych, świadczenie centralnych usług rozdzielczych
dla elektronicznych sieci łączności, usługi lokalizacji pojazdów,
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów
komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, ekspertyzy inżynieryjne, aktualizacja oprogramowania komputerów, odzyskiwanie
danych, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie terminali mobilnych, oprogramowanie jako
usługa.
(111) 318926
(220) 2018 02 20
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) SMARTER APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SmarterYMS
(540)
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i osób, usługi monitorowania pojazdów, urządzeń i ładunków, usługi
lokalizacji telefonów komórkowych, usługi lokalizacji specjalnych
terminali osobistych, świadczenie centralnych usług rozdzielczych
dla elektronicznych sieci łączności, usługi lokalizacji pojazdów,
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów
komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, ekspertyzy inżynieryjne, aktualizacja oprogramowania komputerów, odzyskiwanie
danych, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie terminali mobilnych, oprogramowanie jako
usługa.

(111) 318927
(220) 2018 04 23
(151) 2019 02 14
(441) 2018 08 27
(732) KUTTENE CYRIL, Poznań, PL.
(540) Petit Paris BOULANGERIE LUNCH CAFE VIN
(540)

(210) 485196

Kolor znaku: jasnozielony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.18
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, mleko i produkty mleczne, 30 kawa,
herbata, kakao i kawa nienaturalna oraz chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 318928
(220) 2018 04 24
(210) 485281
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 05
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
(540)

(210) 482614

Kolor znaku: czarny, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 24.15.03, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), aplikacje na urządzenia
mobilne, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych komputerowych baz
danych, transkrypcja przekazu, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 zapewnianie dostępu do baz danych, 39 informacja o składowaniu, informacja o transporcie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi nawigacji, usługi lokalizacji pojazdów

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy
(531) 19.07.07, 19.08.25, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
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(111) 318929
(220) 2018 04 24
(210) 485283
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 05
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
(540)
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(732) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US.
(540) pronto
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 01.15.15, 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 uniwersalne środki czyszczące, politury do mebli, uniwersalne środki do czyszczenia podłóg, jednorazowe ściereczki nasączone chemikaliami lub związkami chemicznymi do użytku domowego, woski i preparaty na bazie wosku do polerowania, czyszczenia
i konserwacji powierzchni, mebli i podłóg, 5 uniwersalne środki dezynfekujące.
(111) 318932
(220) 2018 06 13
(151) 2019 02 12
(441) 2018 09 24
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DermoSkrzypforte
(540)

(210) 487064

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 29.01.13, 03.07.21, 03.07.24, 07.01.22
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(111) 318930
(220) 2018 04 24
(210) 485300
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 05
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, ciemnoczerwony
(531) 29.01.13, 19.07.07, 11.03.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(111) 318931
(151) 2019 02 13

(220) 2018 05 22
(441) 2018 10 15

(210) 486189

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, czarny, fioletowy, niebieski,
żółty
(531) 02.03.01, 02.03.30, 26.01.14, 26.04.02, 27.05.01, 25.01.01,
05.13.08, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych,
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 właściwościach 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 medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki
na kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku
medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe
do celów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego,
spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, 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,
toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], czopki, czopki przeciw
hemoroidom, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki
spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty
ziołowe do celów leczniczych.
(111) 318933
(220) 2018 06 13
(151) 2019 02 12
(441) 2018 09 24
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LaciflorStrong

(210) 487065
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(540)

(540) Rzuć wszystko i wyjedz w Bieszczady
(510), (511) 18 torebki, portmonetki i portfele, torby pamiątkowe,
plecaki, skórzane torebki, wyroby rymarskie ze skóry, 25 odzież, chusty [odzież], czapki sportowe, nakrycia głowy.

Kolor znaku: biały, ciemnofioletowy, jasnofioletowy
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, 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 właściwościach 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 medycznych, krople do oczu,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania
na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające
do użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała
do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa
do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, 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, toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze],
czopki, czopki przeciw hemoroidom, preparaty farmaceutyczne oraz
dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.
(111) 318934
(220) 2018 06 15
(151) 2019 01 31
(441) 2018 07 16
(732) KPF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KSIĘGOWOŚĆ PRAWO FINANSE KPF GROUP
(540)

(111) 318937
(220) 2018 07 09
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 24
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PAWEŁEK E.Wedel OD 1851
(540)

(210) 488010

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, żółty,
pomarańczowy, brązowy, ciemnobrązowy
(531) 08.01.19, 08.01.22, 25.01.15, 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, czekoladki, pralinki, cukierki, kawa, kakao, herbata, wyroby cukiernicze, ciasta,
ciastka, wafle, lody, galaretki owocowe jako słodycze, napoje na bazie kawy, czekolady, herbaty i kakao.
(111) 318938
(220) 2018 07 09
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 10
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PIERROT
(540)

(210) 488011

(210) 487138
Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 09.07.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, czekoladki, pralinki, cukierki, kawa, kakao, herbata, wyroby cukiernicze, ciasta,
ciastka, wafle, lody, galaretki owocowe jako słodycze, napoje na bazie kawy, czekolady, herbaty i kakao.

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo, outsourcing, kadry-płace, zeznania
podatkowe, 36 doradztwo finansowe, 41 nauczanie, kształcenie,
45 usługi prawne.
(111) 318935
(220) 2018 06 27
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) BUDO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łajski, PL.
(540) budo system
(540)
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(210) 487602

Kolor znaku: czerwony, ciemnoszary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.15
(510), (511) 19 płyty cementowe, beton, betonowe elementy budowlane, cementowe konstrukcje budowlane, niemetalowe płyty
cementowe, domy z prefabrykatów, zaprawy budowlane.
(111) 318936
(220) 2018 06 27
(210) 487624
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) BEREŻAŃSKA AGNIESZKA ŚWIAT UPOMINKÓW, Solina, PL.

(111) 318939
(220) 2018 07 12
(210) 488143
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) PFEIFER & LANGEN MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Z POLSKICH BURAKÓW W zgodzie ze środowiskiem
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.13, 01.17.11
(510), (511) 30 cukier, melasa, fondanty, 31 wysłodki buraczane
w postaci paszy, 32 syropy spożywcze do napojów.
(111) 318940
(220) 2018 08 01
(210) 488941
(151) 2019 02 21
(441) 2018 09 17
(732) POLSKIE CENTRA DIETETYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki, PL.
(540) PROJEKT ZDROWIE
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 05.05.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
diety dla ludzi, suplementy żywnościowe, żywność dla diet medycznych, napoje witaminizowane, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy
mineralne do żywności, suplementy diety zawierające glukozę, białkowe suplementy diety, preparaty kofeinowe do stymulacji, suplementy diety zawierające taurynę, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki odżywcze, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki
dietetyczne, dodatki witaminowe i mineralne, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, wody mineralne do celów medycznych, suplementy diety składające się z aminokwasów, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, suplementami diety, suplementami odżywczymi, suplementami mineralnymi, żywnością dla diet medycznych, napojami witaminizowanymi,
witaminami i preparatami witaminowymi, dodatkami witaminowymi i mineralnymi, żywnością dietetyczną do celów leczniczych,
wodami mineralnymi do celów medycznych, usługi reklamowe,
w szczególności w zakresie promocji towarów, reklama i marketing,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, informacja
handlowa, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi doradcze w zakresie reklamy dla
franczyzobiorców, 44 doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
usługi świadczone przez dietetyków, poradnictwo żywieniowe.

(111) 318941
(220) 2018 08 21
(210) 489657
(151) 2019 02 22
(441) 2018 11 05
(732) JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE INFUZYJNA 20% WITAMINA C FORTE
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, olejki destylowane do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w gotowych
zestawach, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające
[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, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele,
kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku
kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki
do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy,
maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki
do ciała w kremie, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry, maseczki do pielęgnacji skóry
rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp, 5 kosmetyki lecznicze, kremy
lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania
na noc [lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty
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 problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży
lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzieci, preparaty medyczne dla skóry atopowej, sole do kąpieli do celów medycznych,
preparaty lecznicze do kąpieli, 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 rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie
pielęgnacji skóry, wody termalne, 35 usługi sprzedaży, reklamy i dostarczanie informacji dotyczących towarów takich jak: środki perfu-
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meryjne, olejki eteryczne, olejki destylowane do pielęgnacji urody,
nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, kosmetyki, kosmetyki
do pielęgnacji urody, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
zawierające kwas hialuronowy, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, koncentraty nawilżające [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 termalne, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu,
kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony,
produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele,
kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do użytku
kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki
do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy,
maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki
do ciała w kremie, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do pielęgnacji skóry, maseczki do pielęgnacji skóry
rąk, maseczki do pielęgnacji skóry stóp, kosmetyki lecznicze, kremy
lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stosowania
na noc [lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i preparaty
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 problemami 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 rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry.

(111) 318942
(220) 2018 08 28
(210) 489843
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, PL.
(540) CFI World Innovative Solutions
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 1 produkty chemiczne i dodatki chemiczne do użytku
w przemyśle, jak również rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, dodatki chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, a w szczególności dodatki chemiczne do: betonów, gipsów, cementu, smarów,
lakierów, wylewek, zapraw, farb, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, środki do gaszenia
ognia, kleje, spoiwa, substancje klejące przeznaczone dla przemysłu
budowlanego, 2 farby, dodatki do farb, lakiery i pokosty, barwniki,
koloranty, pigmenty, tusze, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, podkłady
do powierzchni przeznaczonych do malowania, powłoki do użytku
jako podkłady gruntowe, powłoki do użytku na ścianach, metale
w formie folii i proszku, preparaty do konserwacji i zabezpieczania,
rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały wypełniające, podkłady podłogowe, masy uszczelniające, elastomery, farby
i lakiery izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, pianki izolacyjne
i uszczelniające, powłoki izolacyjne, środki uszczelniające do stosowania w budownictwie, substancje izolacyjne, uszczelniacze płynne,
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włókna do celów izolacyjnych, 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały cementujące, asfalt, smoła i bitumy, beton, cement,
gips, tynk, mieszanki cementowe, mieszanki bitumiczne, zaprawy
budowlane, podłogi niemetalowe, wylewki podłogowe, materiały
podłogowe niemetalowe, masy szpachlowe.

(111) 318943
(220) 2018 08 28
(210) 489850
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) ASPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy, PL.
(540) ISENZO
(540)

(111) 318945
(220) 2018 09 17
(151) 2019 02 22
(441) 2018 11 05
(732) KWAŚNIK MARIUSZ, Kędzierzyn-Koźle, PL.
(540) VALVEN
(540)

2047
(210) 490598

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego.

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 naczynia turystyczne, termosy turystyczne, butelki
na napoje dla podróżnych, kubki, menażki, pojemniki termoizolacyjne, 22 namioty turystyczne (kempingowe), 24 śpiwory, wkładki do śpiworów, 25 obuwie, w tym obuwie do biegania, pływania, turystyki,
kalosze, odzież sportowa: skarpetki, czapki, rękawiczki, szaliki, nakrycia
głowy, chusty, maski, opaski, bielizna sportowa, bielizna termoaktywna, 28 sprzęt sportowy, rolki, łyżworolki, łyżwy, wrotki, rowery, deskorolki, hulajnogi (zabawki), sprzęt do jogi, pilatesu, aerobicu, biegania,
siłowni, artykuły gimnastyczne, deski do pływania, pasy do pływania,
pasy do podnoszenia ciężarów (artykuły sportowe), ekspandery (ćwiczenia), hantle, lotki (gry), piłki do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy
do pływania, przybory do łucznictwa, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy (akcesoria
do gier), rękawice do gier, sanki (artykuły sportowe), sprzęt wędkarski,
stacjonarne rowery treningowe, sztuczne przynęty wędkarskie, tarcze
elektroniczne, torby na narty i deski surfingowe, trampoliny (artykuły
sportowe), urządzenia pływackie do pływania, wędki, żyłki wędkarskie, worki treningowe, sprzęt do uprawiania sportów: piłki nożnej,
pływania, koszykówki, siatkówki, narciarstwa, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą elektroniczną
artykułów w postaci sprzętu fitness, sprzętu sportowego, turystycznego, w tym sprzętu w kategoriach: skating, rolki, rowery, deskorolki,
sprzęt do ćwiczeń, sprzęt do jogi, pilatesu, aerobicu, biegania, siłowni,
sprzętu do uprawiania sportów: piłki nożnej, pływania, koszykówki,
siatkówki, narciarstwa, sprzętu turystycznego w kategoriach: namioty,
śpiwory, maty, naczynia, termosy, kubki, odzieży sportowej w kategoriach: skarpetki czapki, rękawiczki, szaliki, nakrycia głowy, chusty, maski, opaski, bielizna sportowa, bielizna termoaktywna, obuwie w tym
obuwia do biegania, pływania, turystyki, kalosze.

(111) 318947
(220) 2018 08 22
(210) 489583
(151) 2019 03 11
(441) 2018 11 19
(732) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, ANNA
WERK, Zwierzyniec Pierwszy, PL.
(540) EASY life
(540)

(111) 318944
(220) 2018 09 04
(210) 490099
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) BROWAR LUBICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) TRAD. 1840 BROWAR LUBICZ PIWO Krakowski Lager CRACOW
LAGER BEER KRAKAUER LAGERBIER / ZNANE Z DOBROCI, LEKKIE
PIWO DOLNEJ FERMENTACJI EKS. 10,5° Plato
(540)

(111) 318948
(220) 2018 08 22
(210) 489600
(151) 2019 02 21
(441) 2018 10 22
(732) DORAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sępólno
Krajeńskie, PL.
(540) FENIKS
(540)

(111) 318946
(220) 2018 08 22
(210) 489582
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 19
(732) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, ANNA
WERK, Zwierzyniec Pierwszy, PL.
(540) BLUE BREEZE
(510), (511) 3 środki do prania, płukania i wybielania, proszki do prania.

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały, szary, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 3 środki do prania, płukania i wybielania, proszki do prania.

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiety węgla, koks, drewno
opałowe, brykiety z drewna, węgiel orzech, paliwo do pieców węglowych, mieszanki węgla kamiennego, paliwa kopalne oraz ich pochodne zawarte w tej klasie .

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały, czarny, jasnozłoty, złoty
(531) 04.02.01, 11.03.03, 05.11.15, 05.07.02, 19.01.06, 25.07.25,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.

(111) 318949
(220) 2018 08 22
(210) 489601
(151) 2019 02 21
(441) 2018 10 22
(732) DORAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sępólno
Krajeńskie, PL.
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(540) FENIKS
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 04.03.20, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo,
węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiety węgla, koks, drewno
opałowe, brykiety z drewna, węgiel orzech, paliwo do pieców węglowych, mieszanki węgla kamiennego, paliwa kopalne oraz ich pochodne zawarte w tej klasie.
(111) 318950
(220) 2018 08 22
(210) 489645
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) CANADIAN CLUB CANADA INC., Toronto, CA.
(540) CANADIAN CLUB
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, whisky.
(111) 318951
(220) 2018 08 28
(151) 2019 03 22
(441) 2018 10 15
(732) SARATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Piła, PL.
(540) OPENSAILING
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski
(531) 05.03.04, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.12, 27.05.01

(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie szkoleń w dziedzinie
opieki zdrowotnej i żywienia, prowadzenie kursów instruktażowych,
edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, przeprowadzanie
aktywności kulturalnych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], usługi w zakresie rekreacji, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, zapewnianie instruktażu
dla niepełnosprawnych, przedszkola, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, 43 placówki opieki dziennej
nad przedszkolakami i małymi dziećmi, żłobki dla dzieci, 44 doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia],
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie
potrzeb medycznych osób starszych, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych.

(111) 318953
(220) 2018 08 27
(210) 489728
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice, PL.
(540) 4 Active men
(540)

(210) 489861

Kolor znaku: czarny, szary, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 26.05.01
(510), (511) 39 wypożyczanie żaglówek, rejsy łodzią, organizowanie
rejsów, organizowanie podróży i rejsów, organizacja i rezerwacja rejsów, usługi w zakresie rejsów na jachtach, usługi w zakresie rejsów
statkami wycieczkowymi, organizowanie biletów lotniczych, biletów
rejsowych i biletów kolejowych, usługi transportu statkami rejsowymi,
usługi pasażerskich lotów rejsowych, czarterowanie jachtów, przechowywanie jachtów, usługi przystani jachtowej, usługi w zakresie czarterowania jachtów, czarterowanie jednostek pływających, jachtów,
statków, łodzi i pojazdów wodnych, przechowywanie jednostek pływających, jachtów, łodzi i pojazdów wodnych, 41 kursy instruktażowe,
szkolenia żeglarskie, dostarczanie informacji dotyczących sportów
motorowych, udostępnianie informacji dotyczących wyścigów motorowych, doradztwo zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi
trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi w zakresie
oświaty, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów sportowych związanych ze sportami żeglarskimi, motorowodnymi i wodnymi usługi klubowe, usługi klubowe związane ze sportami
żeglarskimi, motorowodnymi i wodnymi.
(111) 318952
(220) 2018 08 29
(151) 2019 03 06
(441) 2018 10 15
(732) FUNDACJA WERWA, Rogowo, PL.
(540) FUNDACJA WERWA
(540)
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(210) 489872

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 szampony, wody toaletowe, wody po goleniu, wody
kolońskie, perfumy, wyroby kosmetyczne dla mężczyzn, kremy
kosmetyczne, mydła i żele do golenia, mydła i żele do mycia ciała,
woski, olejki, żele do włosów, pomady do pielęgnacji i modelowania
wąsów oraz brody, odświeżacze do ust, toniki, odżywki do włosów,
preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, do pielęgnacji
twarzy, do pielęgnacji włosów, dezodoranty osobiste, antyperspiranty, dezodoranty perfumowane, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji stóp, w tym chroniące przed nadmiernym poceniem się stóp, talk
kosmetyczny do ciała, preparaty kosmetyczne do higieny intymnej.
(111) 318954
(220) 2018 08 27
(210) 489729
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 19
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) surgisoft
(510), (511) 10 rękawice chirurgiczne.
(111) 318955
(220) 2018 08 27
(210) 489733
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 19
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Jaka to muzyka
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszar-
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ki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych
klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public
relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 318956
(220) 2018 08 29
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) GranuSEPT
(540)

(210) 489900

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do gojenia ran, oferowane
w postaci maści, kremów, emulsji, żeli, proszków, granulatów, balsamów, kompresów, preparaty farmaceutyczne do przemywania ran
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oferowane w postaci płynnej, zgranulowanej, sproszkowanej, preparaty farmaceutyczne antyseptyczne poprawiające gojenie.

(111) 318957
(220) 2018 08 29
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) GranuSKIN
(540)

(210) 489901

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12, 26.11.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do gojenia ran, oferowane
w postaci maści, kremów, emulsji, żeli, proszków, granulatów, balsamów, kompresów, preparaty farmaceutyczne do przemywania ran
oferowane w postaci płynnej, zgranulowanej, sproszkowanej.
(111) 318958
(220) 2018 08 29
(151) 2019 03 22
(441) 2018 10 15
(732) SIEŃCZYK ANNA LABOLO, Warszawa, PL.
(540) LaboLo
(540)

(210) 489915

(531) 27.05.01, 16.03.17
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwarele, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], bloki [artykuły papiernicze], ekierki do rysowania, gumki
do ścierania, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, linijki rysownicze [kreślarskie], materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], ołówki,
ołówki na grafit [ołówki automatyczne], papier, papier w arkuszach
[artykuły piśmienne], pędzle, pieczątki z adresem, pióra i długopisy
[artykuły biurowe], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania,
publikacje drukowane, rysunki, segregatory na luźne kartki, torby
papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub
tworzyw sztucznych, ulotki, zakładki do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, bibuły, przybory szkolne [artykuły piśmienne],
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
drukowane dyplomy [nagrody], drukowane foldery informacyjne,
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane programy zajęć,
fotografie [wydrukowane], lekcje drukowane, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, publikacje promocyjne i reklamowe,
28 balony, bańki mydlane [zabawki], bąki [zabawki], figurki do zabawy, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry towarzyskie, karty do gry, klocki do zabawy [konstrukcyjne], roboty zabawkowe, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne
gadżety na imprezy, warcaby, zabawki, zabawki wypchane, zestawy
modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], gry, akcesoria
do zabawy, mikroskopy zabawkowe, modele [zabawki], przyrządy
do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach, układanki [puzzle], urządzenia do gier, zabawki edukacyjne, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie
indywidualne, 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, pisanie
scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
planowanie przyjęć [rozrywka], przedszkola, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja], komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, przedstawienia teatralne [produkcja], wystawianie spektakli na żywo, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci
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grup zabaw, usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, zajęcia zorganizowane dla dzieci
[rozrywka lub edukacja].

(111) 318959
(220) 2018 08 30
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) DUBLASZEWSKI MARIUSZ, Sopot, PL.
(540) Myjnia EXTRA
(540)

(210) 489925

Nr 7/2019

(111) 318961
(220) 2018 08 31
(210) 489969
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 13
(732) NOWICKI ANDRZEJ, Bielsko-Biała, PL.
(540) CONTRA
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, 45 badania prawne, doradztwo prawne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], monitorowanie praw
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, prawne
administrowanie licencjami, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi monitorowania prawnego,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary, żółty
(531) 01.01.02, 18.01.07, 18.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, nabłyszczania, polerowania i woskowania pojazdów oraz części do pojazdów, mianowicie
kół, felg, opon, nadwozi, szyb, drzwi, bagażników, szyb przednich,
zderzaków, lusterek, tkanin, desek rozdzielczych i dywaników do pojazdów, preparaty czyszczące i produkty pielęgnujące do pojazdów,
a mianowicie: woski samochodowe, preparaty do usuwania rdzy,
aerozole odtłuszczające, pasty do pielęgnacji powierzchni i wnętrz
pojazdów, pasty do skór, chusteczki nasączone środkami czyszczącymi do pojazdów, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, zapachowe środki czyszczące do pojazdów, 7 myjnie samochodowe, maszyny do mycia samochodów, urządzenia do czyszczenia
pojazdów i części do pojazdów (tj. kół, felg, opon, nadwozi, szyb,
drzwi, bagażników, szyb przednich, zderzaków, lusterek wstecznych,
tkanin, desek rozdzielczych i dywaników do pojazdów), a mianowicie: odkurzacze samochodowe, elektryczne odkurzacze piorące,
przyrządy do czyszczenia tkanin-szczotki elektryczne, rozpylacze
ze sprężonym powietrzem, tarcze polerujące do użytku z polerkami elektrycznymi, szczotki [części maszyn], instalacje odsysające
pyl do czyszczenia, reduktory ciśnienia [części maszyn], nawijarki
mechaniczne do przewodów giętkich, regulatory wody, podgrzewacze wody [części maszyn], filtry [części maszyn lub silników], wkłady
do maszyn filtrujących, instalacje do mycia i czyszczenia pojazdów,
membrany do pomp, maszyny do mycia ciśnieniowego, urządzenia
do czyszczenia parą, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], zawory [części maszyn], automaty do sprzedawania wody
i środków czyszczących do mycia i konserwacji pojazdów, regulatory wody (części maszyn), instalacje do mycia pojazdów, odkurzacze
i elektryczne aplikatory szamponów do tapicerki, 37 mycie pojazdów
mechanicznych, czyszczenie i mycie samochodów, wypożyczanie
maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia samochodów,
udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, udzielanie
informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia samochodów, kompleksowe czyszczenie samochodów..

(111) 318963
(220) 2018 08 31
(210) 489989
(151) 2019 03 11
(441) 2018 11 13
(732) G.L. PHARMA GmbH, Lannach, AT.
(540) OXYLAXON
(510), (511) 5 opioidowe preparaty farmaceutyczne.

(111) 318960
(220) 2018 08 30
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 13
(732) LUBA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) STYROPMIN
(540)

(111) 318964
(220) 2018 08 09
(210) 489201
(151) 2019 03 01
(441) 2018 10 29
(732) ROMANOWSKI JAROSŁAW ROMANOWSKI GROUP, Opole, PL.
(540) JANOBIO
(540)

(210) 489926

(531) 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 09.07.01, 09.07.05, 27.05.01
(510), (511) 17 materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, materiały termoizolacyjne naturalne, materiały termoizolacyjne syntetyczne, materiały termoizolacyjne półprzetworzone, styropian, izolacyjne produkty styropianowe, materiały do dociepleń, materiały
do izolacji wodnych, materiały do izolacji dźwiękowej, 19 materiały
budowlane niemetalowe, 37 usługi budowlane i remontowe.

(111) 318962
(220) 2018 08 09
(210) 489223
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) NANO-TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) AXOBIOTIC
(510), (511) 1 koloidowe środki grzybobójcze, bakteriobójcze, przeciwwirusowe i antyelektrostatyczne do celów innych niż medyczne
lub weterynaryjne, dodatki chemiczne do środków grzybobójczych,
bakteriobójczych, przeciwwirusowych i antyelektrostatycznych, detergenty używane w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne
do uzdatniania wody, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych
inne, niż do celów medycznych i weterynaryjnych, woda destylowana, 2 koloidowe środki grzybobójcze, bakteriobójcze i antyelektrostatyczne do farb, pokostów, lakierów, środków zapobiegających
korozji i zabezpieczających drewno, barwników, zapraw farbiarskich,
żywic naturalnych, 3 koloidowe środki grzybobójcze, bakteriobójcze
i antyelektrostatyczne do środków wybielających i innych substancji
stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, środków perfumeryjnych, kosmetyków,
płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, 4 koloidowe środki grzybobójcze, bakteriobójcze i antyelektrostatyczne, uzdatniacze, katalizatory do olejów i tłuszczów przemysłowych,
smarów, mieszanin pochłaniających kurz, nawilżających i wiążących
oraz do paliw, 5 koloidowe środki grzybobójcze, bakteriobójcze i antyelektrostatyczne do celów medycznych, farmaceutycznych i weterynaryjnych, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, 35 sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa ww. układów koloidalnych i dodatków
chemicznych.

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle
i nauce, 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze
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środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 produkty 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, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy.

(111) 318969
(220) 2018 10 15
(210) 491599
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) POLSKIE APLIKACJE TRANSAKCYJNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) R Rachuneo
(540)

(111) 318965
(220) 2018 08 09
(210) 489216
(151) 2019 02 22
(441) 2018 10 22
(732) FUNDACJA INCJATYW KULTURALNYCH PLASTER,
Warszawa, PL.
(540) polówka
(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 towarów i usług, w szczególności cen energii elektrycznej, opracowywanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cen
ogólnodostępnych towarów i usług, w szczególności cen energii
elektrycznej, udzielanie informacji i porad dotyczących cen ogólnodostępnych towarów i usług, w szczególności cen energii elektryczne, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne i udzielanie informacji w tym zakresie, usługi w zakresie badania rynku, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy
kosztów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 42 udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, hosting stron internetowych.

(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi pokazów filmowych, prowadzenie festiwali filmowych, organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych.

(111) 318970
(220) 2018 09 10
(210) 490347
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 03
(732) DRESÓWKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głuchołazy, PL.
(540) Szyciokawiarnia Nr 1 SZYCIE MATERIAŁY PASMANTERIA
KAWA CIACHO
(540)

(111) 318966
(220) 2018 08 16
(151) 2019 03 07
(441) 2018 09 24
(732) PAWLAK-DOBRZAŃSKA MARTA, Żółwin, PL.
(540) GD GREAT DIGITAL
(540)

(210) 489407

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, niebieski
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem.
(111) 318967
(220) 2018 07 17
(210) 488288
(151) 2019 03 15
(441) 2018 10 22
(732) EKOCHEM PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głogowo, PL.
(540) FLEXOCHEM
(510), (511) 1 nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne w formie granulatu.
(111) 318968
(220) 2018 10 25
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) ŁEPKOWSKI MAREK, Nasielsk, PL.
(540) WELCOME TO JENN’S burger & more
(540)

(210) 492026

(531) 09.01.07, 09.05.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 30 kawa, herbata, herbata
mrożona, kanapki, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kawy,
aromaty kawowe, cukier, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie
wypieki, ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze, 35 prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi marketingowe, 40 krawiectwo, krojenie tkanin, obrębianie
tkanin, szycie odzieży na miarę, 43 kafeterie [bufety], usługi barowe,
usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
(111) 318971
(220) 2018 08 09
(210) 489228
(151) 2019 03 15
(441) 2018 10 29
(732) AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI
W GDAŃSKU, Gdańsk, PL.
(540) aMuz
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 41 kształcenie na Uniwersytetach i w szkołach wyższych.

(531) 27.05.01, 26.01.18, 26.04.18, 26.01.11
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktowym i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracji
washoku, usługi restauracyjne.

(111) 318972
(220) 2018 08 10
(210) 489282
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 13
(732) GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUPER TYDZIEŃ CHEŁMSKI
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], ulotki, gazety, publikacje drukowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama
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zewnętrzna, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi
przeglądu prasy, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotoreportaże, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi
reporterskie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].

(111) 318973
(220) 2018 08 13
(210) 489344
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) Bank of America Corporation, Charlotte, US.
(540) BOFA
(510), (511) 36 ubezpieczenia, sprawy finansowe, sprawy monetarne, usługi zarządzania dotyczące nieruchomości, usługi inwestycyjne dotyczące nieruchomości, usługi bankowe, usługi finansowe,
analizy finansowe, zarządzanie finansami i doradztwo finansowe,
usługi dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, transakcje i obrót instrumentami finansowymi, udzielanie informacji finansowych, usługi giełdy finansowej, papierów wartościowych i towarów, usługi finansowe w rodzaju usług inwestycyjnych, obsługa
kart kredytowych i debetowych, badania w zakresie finansów, oraz
świadczenie tych usług bezpośrednio przez globalną sieć komputerową, 42 usługi naukowe i techniczne oraz badania i projekty ich dotyczące, usługi analizy przemysłowej i badań, projektowanie i rozwój
sprzętu i oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
analiza systemów komputerowych, dostarczanie oprogramowania
komputerowego przez internet, dostarczanie przez internet oprogramowania komputerowego służącego do internetowego dostępu
do informacji i usług finansowych bezpośrednio przez globalną sieć
komputerową.
(111) 318974
(220) 2018 08 14
(151) 2019 03 06
(441) 2018 09 24
(732) ZYGMĄT DAWID, Jelcz Laskowice, PL.
(540) BAUDI
(540)

(210) 489387

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy,
czrwony, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 farby, tynki, tynki strukturalne, tynki ozdobne, tynki
dekoracyjne, masy dekoracyjne, beton dekoracyjny.
(111) 318975
(220) 2018 08 14
(210) 489393
(151) 2019 02 28
(441) 2018 09 24
(732) KIKO EDUCATIONAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) comvet
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ekspertyzy i badania w zakresie
biznesu, zarządzania, personelu, 41 edukacja, nauczanie i kształcenie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów,
konferencji, kongresów, publikowanie książek, czasopism, materiałów i filmów edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych
materiałów, książek, czasopism, 42 projektowanie, rozwój i wdrażanie programów oraz systemów komputerowych.
(111) 318976
(220) 2018 08 16
(151) 2019 03 06
(441) 2018 09 24
(732) GROBSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.

(210) 489405
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(540) PON PON
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 33 wino.
(111) 318977
(220) 2018 08 03
(210) 488987
(151) 2019 03 01
(441) 2018 10 29
(732) WŁODARCZYK ADAM, DOCZEKALSKA MAŁGORZATA GA
STAR SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew, PL.
(540) meblezet
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, zestawy meblowe, kredensy, komody, ławy,
witryny, stoły, stoliki, ławy, regały, biblioteki, kufry, szafy, szafy do zabudowy, szafki, sekretarzyki, toaletki, blaty stołów i biurek, meble
biurowe, meble gabinetowe, biurka, półki, meble szkolne, meble
tapicerowane, meble wypoczynkowe, skórzane meble wypoczynkowe, narożniki, kanapy, kanapy z funkcją spania, sofy, pufy, krzesła,
taborety, fotele, fotele z funkcją spania, wieszaki na ubrania, parawany, meble do sypialni, sypialnie, łóżka, materace, niemetalowe
ramy do łóżek, meble dziecięce, pojemniki na zabawki, meble ogrodowe, kwietniki, kosze i koszyki niemetalowe, drabinki z drzewa lub
tworzyw sztucznych, meble kampingowe, drzwi do mebli, gabloty,
karnisze do zasłon, pojemniki niemetalowe, rolki do zasłon, skrzynie niemetalowe, ramy, lustra, stojaki na parasole, stojaki na gazety,
stojaki na kapelusze, poduszki, pościel oprócz bielizny pościelowej,
zagłówki.
(111) 318978
(220) 2018 08 03
(210) 488988
(151) 2019 03 01
(441) 2018 10 29
(732) WŁODARCZYK ADAM, DOCZEKALSKA MAŁGORZATA GA
STAR SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew, PL.
(540) Dobre materace
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 12.01.04, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, meble tapicerowane, meble wypoczynkowe,
skórzane meble wypoczynkowe, narożniki, kanapy, kanapy z funkcją
spania, sofy, pufy, krzesła, taborety, fotele, fotele z funkcją spania,
kanapy, meble do sypialni, sypialnie, łóżka, niemetalowe ramy do łóżek, materace, materace do łóżek, materace sprężynowe, materace
nadmuchiwane, meble dziecięce, ogrodowe meble wypoczynkowe,
leżaki, materace do ogrodowych mebli wypoczynkowych, poduszki,
poduszki do krzeseł, poduszki do foteli, pufy do foteli, zagłówki.
(111) 318979
(220) 2018 08 06
(210) 489090
(151) 2019 02 28
(441) 2018 09 17
(732) OGRODNICTWO WIŚNIEWSKI JACEK JUNIOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OGRODNICTWO WIŚNIEWSKI JACEK JUNIOR
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(540)

(531) 05.11.10, 27.05.01
(510), (511) 31 cebulki kwiatowe.
(111) 318980
(220) 2018 08 08
(210) 489184
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 05
(732) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka, PL.
(540) MEGA STORM
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary, pomarańczowy, czerwony
(531) 01.15.03, 01.15.24, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania 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 akumulatorów, 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, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, kable rozruchowe do akumulatorów, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, urządzenia pomiarowe do liczenia, wyrównywania i kalibracji, znajdujące zastosowanie przy obsłudze akumulatorów, kwasomierze do akumulatorów, urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne.
(111) 318981
(220) 2018 07 23
(210) 488524
(151) 2019 03 04
(441) 2018 09 10
(732) VELMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) hi way
(540)

Kolor znaku: biały
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk [urządzenia
do transmisji], interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne [światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia
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do zdalnego sterowania, 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy danych (systematyzacja danych
abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi
reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu urządzeń
informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 telewizja kablowa nadająca informacje, nadawanie telewizji kablowej, transmisja telewizji
kablowych, usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, nadawanie programów w telewizji, użytkowanie systemów
telewizji kablowej, usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści
wideo, audio i telewizji, emisja programów telewizyjnych za pomocą
usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view],
usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), transmisje audycji telewizyjnych, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja programów radiowych, usługi nadawania
programów telewizyjnych, nadawanie programów przez satelitę,
nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów
telewizyjnych i radiowych, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja
programów telewizyjnych drogą kablową: nadawanie i transmisja
programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, interaktywne usługi nadawania programów i łączności,
emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, emisja
programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, transmisja
programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, nadawanie
programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity
pozaziemskiej, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych
za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji audiowizualnej, usługi
łączności audiowizualnej, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, przesyłanie informacji drogą online, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność telegraficzna, przesyłanie faksów,
przesyłanie wiadomości, zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości,
41 usługi rozrywkowe telewizji przemysłowej, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, produkcja programów radiowych
lub programów telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja programów telewizji kablowej, produkcja radiowych
programów rozrywkowych, realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja programów dla telewizji kablowej, produkcja
programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja tematycznych
programów telewizyjnych, udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja
i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie programów
rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produkcji programów
radiowych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych
i radiowych, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, rozrywka interaktywna online, usługi w zakresie publikowania
online, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych
i online, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych
i online, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja],
usługi studia nagrań, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie taśm wideo, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące
telekomunikacji, informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów
komputerowych.
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(111) 318982
(220) 2018 07 23
(210) 488525
(151) 2019 03 04
(441) 2018 09 10
(732) VELMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) hi way
(540)

Kolor znaku: żółty, różowy, niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk [urządzenia
do transmisji], interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne [światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia
do zdalnego sterowania, 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy danych (systematyzacja danych
abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi
reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu urządzeń
informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 telewizja kablowa nadająca informacje, nadawanie telewizji kablowej, transmisja telewizji
kablowych, usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, nadawanie programów w telewizji, użytkowanie systemów
telewizji kablowej, usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści
wideo, audio i telewizji, emisja programów telewizyjnych za pomocą
usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view],
usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), transmisje audycji telewizyjnych, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja programów radiowych, usługi nadawania
programów telewizyjnych, nadawanie programów przez satelitę,
nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów
telewizyjnych i radiowych, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja
programów telewizyjnych drogą kablową: nadawanie i transmisja
programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, interaktywne usługi nadawania programów i łączności,
emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, emisja
programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, transmisja
programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, nadawanie
programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity
pozaziemskiej, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych
za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji audiowizualnej, usługi
łączności audiowizualnej, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, przesyłanie informacji drogą online, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność telegraficzna, przesyłanie faksów,
przesyłanie wiadomości, zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości,
41 usługi rozrywkowe telewizji przemysłowej, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, produkcja programów radiowych
lub programów telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja programów telewizji kablowej, produkcja radiowych
programów rozrywkowych, realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja programów dla telewizji kablowej, produkcja
programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, pro-
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dukcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja tematycznych
programów telewizyjnych, udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja
i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie programów
rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produkcji programów
radiowych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych
i radiowych, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, rozrywka interaktywna online, usługi w zakresie publikowania
online, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych
i online, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych
i online, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja],
usługi studia nagrań, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie taśm wideo, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące
telekomunikacji, informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów
komputerowych.

(111) 318983
(220) 2018 07 23
(210) 488528
(151) 2019 03 04
(441) 2018 09 10
(732) INSTYTUT CERTYFIKACJI EMISJI BUDYNKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ECO PLUS
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie w zakresie mechaniki obejmujące-badania i usługi
eksperckie zawiązane z jakością spalin oraz badania i usługi eksperckie zawiązane z oceną zawartości substancji szkodliwych emitowanych do powietrza, projekty techniczne, opracowywanie systemów
grzewczych, analizy przemysłowe, usługi badawcze, badania w zakresie ochrony, środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii i efektywności energetycznej budynków.
(111) 318984
(220) 2018 07 25
(210) 488647
(151) 2019 03 20
(441) 2018 10 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) JędrzejŚniadecki
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 osłony głowy, hełmy ochronne, osłony zabezpieczające przed iskrami, osłony spawalnicze, przyłbice spawalnicze, osłony
ochronne dla robotników, okulary ochronne, gogle ochronne, maski
ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami lub urazami, rękawice
do ochrony przed wypadkami lub urazami, buty ochronne.
(111) 318985
(151) 2019 02 21

(220) 2018 08 07
(441) 2018 09 17

(210) 489121
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(732) BAŁON MARCIN, Ustroń, PL.
(540) ErgoSafe
(510), (511) 9 uchwyty do mocowania przystosowane do monitorów
komputerowych, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem,
podpórki pod nadgarstki dla użytkowników myszy komputerowych,
stojaki przystosowane do tabletów, 20 półki na klawiatury komputerowe, podstawki pod laptopy, stoliczki pod laptopy, podnóżki,
przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, podpórki pod
książki, podstawki pod książki, nóżki meblowe niemetalowe, fotele
biurowe, stoliki ruchome pod komputery.
(111) 318986
(220) 2018 08 08
(210) 489130
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 05
(732) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek, PL.
(540) Jakość Zaufanie i wiarygodność Bezpieczeństwo
Doświadczenie
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.12, 27.05.08
(510), (511) 29 tuszki drobiowe, tusze wieprzowe, wołowe, mięso
drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, wędliny drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz z dziczyzny, podroby drobiowe,
konserwy drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, buliony drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, jaja jadalne, jaja w proszku,
przetwory jajczarskie-sałatki z jajek, pasty jajeczne, dziczyzna i przetwory z dziczyzny, mięso i jego przetwory, wędliny, przetwory mięsno-warzywne, mrożonki mięsno-warzywne, pasztety.
(111) 318987
(220) 2018 08 08
(210) 489133
(151) 2019 03 07
(441) 2018 09 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWOINŻYNIERYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) PBDI
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla budownictwa i przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno budowlane, 4 oleje przemysłowe,
smary i paliwa, 6 metalowe materiały budowlane, kształtowniki
stalowe i aluminiowe, blachy fałdowe, przenośne konstrukcje budowlane, rusztowania metalowe i łączone z innymi materiałami
niemetalowymi, materiały metalowe dla budowy dróg żelaznych,
łączniki i kształtki i rury metalowe, rynny i rury spustowe metalowe,
wyroby ślusarskie dla budownictwa: w tym klamki, zawiasy, łączniki
i złącza ciesielskie, 7 maszyny i obrabiarki, 8 narzędzia budowlane
i przyrządy ręczne o napędzie elektrycznym, noże i dłuta, kielnie,
łopaty i młotki, nożyce, klucze osełki, pilniki, strugi, wkrętaki, ściernice, węgielnice, wiertła, zaciski ciesielskie, siekiery i topory, papiery
i płótna ścierne, przyrządy z napędem elektrycznym, wiertarki, szlifierki, przecinaki, młoty, strugi, 11 wewnętrzne i zewnętrzne instalacje związane z obiektami budowlanymi: elektryczne, alarmowe,
dozorowe, wodnokanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne,
wyposażenie sanitarne obiektów budowlanych: sedesy, bidety, wan-
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ny, brodziki, natryski, kabiny natryskowe, zlewozmywaki, umywalki,
zbiorniki ciśnieniowe, hydrofory, pompy, wymienniki ciepła, suszarki, wyciągi klimatyzacyjne centralne klimatyzacyjne, bojlery, piece,
wentylatory, palniki, źródła światła, lampy, osprzęt elektryczny, przewody i kable elektryczne, 12 statki, łodzie i konstrukcje pływające,
17 materiały izolacyjne i dźwiękochłonne, w tym styropian, wełna
mineralna i szklana, izolacyjne taśmy i folie aluminiowe i z tworzyw
sztucznych, przewody giętkie, farby i lakiery izolacyjne, izolatory
dla przewodów i kabli, niemetalowe osłony rur, szczeliwa i uszczelki, pianki izolacyjne i montażowe oraz silikony, niemetalowe złączki i kształtki rurowe, 19 suche zaprawy i gładzie dla budownictwa,
kształtowe wyroby betonowe-belki, płyty stropowe i drogowe,
krawężniki, słupy i słupki, pustaki, biegi schodowe, kostki brukowe:
drewno i konstrukcje z drewna dla budownictwa, drzwi i ościeża
z tworzyw sztucznych, okna drewniane i z tworzyw sztucznych, parapety niemetalowe, materiały ogniotrwałe, okładziny niemetalowe, terakoty i posadzki niemetalowe, papa i materiały pokryciowe
niemetalowe, rynny i rury spustowe niemetalowe, szalunki niemetalowe, szkło budowlane i szyby zespolone, żwiry i tłucznie, sklejki
i płyty wiórowe, płyty budowlane wielowarstwowe, 35 zgromadzenie materiałów budowlanych i dla budownictwa w hurtowni, celem
zakupu przez odbiorców hurtowych, usługi nadzoru inwestycyjnego w budownictwie i zastępstwa inwestycyjnego, 36 usługi w zakresie nieruchomości: najem, pośrednictwo i zarządzanie, wyceny
nieruchomości, 37 usługi budowlano-montażowe i instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, montaż maszyn i urządzeń oraz konstrukcji
budowlanych, wykonywanie robót: przygotowawczych terenu pod
budowę, rozbiórkowych i wyburzeniowych, stanów surowych i wykończeniowych, obiektów budowlanych, montażowych, stolarki
i ślusarki, malarskich, szklarskich, tynkarskich, posadzkarskich, tapeciarskich, oblicowania ścian, związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wykonawstwa konstrukcji dachowych i pokryć,
usługi wykonywania wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
usługi budowy: dróg, mostów i tuneli, dróg szynowych: naziemnych
i podziemnych, rurociągów przemysłowych i rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, usługi wykonywania
instalacji: elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wydobywanie żwiru, piasku i gliny, usługi
instalacji maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, usługi
napraw i konserwacji maszyn i sprzętu, usługi budowy, konserwacji i naprawy statków i łodzi, usługi wynajmu i dzierżawy maszyn
i sprzętu budowlanego, usługi inspektorów nadzoru budowlanego,
39 usługi transportu pasażerskiego i towarowego, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych, ciężarowych, furgonetek i pojazdów
specjalistycznych, 41 wykonywanie usług w pozaszkolnych formach
edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz artystycznych, 42 usługi: architektoniczne, rachunkowo-księgowe, doradztwa
podatkowego, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii i badań
oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technicznym.

(111) 318988
(220) 2018 08 08
(151) 2019 03 07
(441) 2018 09 17
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, PL.
(540) MAD DOG
(540)

(210) 489134

(531) 03.01.08, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku i/lub obrazów, aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, power banks mianowicie
banki energii jako urządzenia, w tym przenośne baterie, akumulatory, przenośne ładowarki, nośniki danych, magnetyczne, optyczne,
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elektroniczne nośniki danych, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, nagrane
dyski, dyski czyste, dyski audio, dyski magnetooptyczne, dyski magnetyczne, optyczne, obliczeniowe, dyski twarde, dyski CD-ROM,
nagrane dyski kompaktowe, dyski z grami video, dyski optyczne
z muzyką, nagrane dyski laserowe, dyski gier komputerowych, czyste
dyski komputerowe, cyfrowe dyski audio, kompaktowe dyski wideo,
procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu, komunikacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne, danych, sygnałów mowy, głosu, komunikacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne danych, sygnałów analogowych, procesory do przetwarzania obrazów, procesory główne
do komputerów, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, akcesoria komputerowe nie zawarte w innych klasach, przewody komputerowe, kable do zastosowania w elektryce, przewody elektryczne,
listwy zaciskowe elektryczne, złącza elektryczne, przewody audio-video, kable i przewody do przesyłu, transmisji sygnału, połączeń audio video, uchwyty i listwy RTV, uchwyty montażowe do zawieszenia
TV na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia, sprzęt i akcesoria instalacyjne dla
urządzeń: audiowizualnych, fotograficznych, technologii informacyjnej, dla sprzętu do komunikacji, dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, do zastosowania w elektryce, komponenty elektryczne i elektroniczne, osprzęt elektryczny nie zawarty
w innych klasach, tablety, gry wideo (software), urządzenia elektroniczne dostępu do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, peryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia peryferyjne
do odtwarzania danych, klawiatury, joysticki, joysticki do komputerów i do gier komputerowych i wideo, joysticki do użytku z komputerem inne niż do gier, urządzenia do zabaw, oprogramowanie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania globalnych sieci
komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki
przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych,
ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony
VoIP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, telefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji
wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu
Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne .do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błyskowe żarówki,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia do gaszenia ognia, sprzęt
do komunikacji, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do przechowywania danych, sprzęt
do przetwarzania danych elektryczny i mechaniczny, akcesoria
do przetwarzania danych elektryczne i mechaniczne, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery, sprzęt komputerowy nie zawarty
w innych klasach, komponenty i części do komputerów, urządzenia
audio i odbiorniki radiowe, telewizory, urządzenia do wyświetlania,
odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe, interfejsy
komputerowe, rysiki komputerowe, modemy komputerowe, głośniki
komputerowe, obudowy komputerowe, komputerowe monitory
ekranowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, interaktywne
systemy komputerowe, chipsety komputerowe, chipy komputerowe,
dyski komputerowe, równoległe porty komputerowe, szeregowe
porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe
mapy cyfrowe, nagrane programy komputerowe, zapisane oprogramowanie komputerowe, komputerowe monitory wyświetlające,
komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty sieciowe,
komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe płyty
główne, platformy oprogramowania komputerowego, komputerowe ekrany dotykowe, programy i oprogramowanie komputerowe,
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nagrane, komputerowe karty rozszerzające, programy i oprogramowanie komputerowe do gier, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi gier, pakiety oprogramowania komputerowego,
pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia do programowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urządzenia komputerowe
do magazynowania danych, komputerowe wygaszacze ekranu,
do pobrania, kodowane kary dostępu do oprogramowania komputerowego, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, urządzenia sterujące używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria
komputerowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe,
słuchawki, słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, muzyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, słuchawki z mikrofonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, słuchawki osobiste
do urządzeń do transmisji dźwięku, części, akcesoria i pojedyncze
elementy do wymienionych towarów, 12 pojazdy i środki transportu,
pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe,
dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy
z silnikiem lub bez, skutery wodne: pojazdy, skutery, śnieżne: skutery
do transportu, skutery sterowane elektrycznie, skutery wyposażone
w silnik, skutery do transportu osobowego wyposażone w silnik lub
nie, motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu, ciągniki
ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria do rowerów nie ujęte
w innych klasach, akcesoria do skuterów nie ujęte w innych klasach,
części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów,
16 artykuły i materiały piśmienne nie zawarte w innych klasach, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier i karton, materiały drukowane, wydawnictwa reklamowe, katalogi, periodyki, afisze, albumy,
atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie
i kalendarze, książki, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysunki, koperty, kupony papierowe, kartki
okolicznościowe, papierowe, ozdoby, arkusze i materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, torby i worki
do pakowania i zawijania papierowe i/lub z tworzyw sztucznych,
czcionki drukarskie, gazety, czasopisma i wydawnictwa periodyczne,
torebki i artykuły do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, jednorazowe produkty papierowe, wyposażenie edukacyjne, 28 urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym
ekranem lub monitorem, gry i zabawki, sprzęt i artykuły sportowe
i gimnastyczne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, w sieci handlowej, za pomocą globalnej sieci
komputerowej, on-line, za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej
i sprzedaży katalogowej, w trybie aukcji w zakresie towarów: sprzęt
RTV i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty i zestawy kina domowego,
zestawy kina domowego z DVD w formacie zapisu optycznego, kina
domowe z DVD, odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urządzenia
do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gramofony, odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, video, radia, radiobudziki, radioodtwarzacze, radioodbiorniki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne, stacje dokujące/głośniki, komputerowe i elektroniczne
stacje dokujące, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasilacze, ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elektroniczne,
w tym do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, systemy
i instalacje audiowizualne, tunery DVB-T, anteny, projektory, ekrany
projekcyjne, projektory tradycyjne, uchwyty do projektorów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, urządzenia
do gaszenia ognia, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, sprzęt komputerowy: akcesoria do komputerowe, przewody komputerowe, tablety, gry wideo,
urządzenia elektroniczne dostępu do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, komponenty i części do komputerów,
sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia peryferyjne komputerowe, klawiatury, joysticki, joysticki do komputerów i do gier komputerowych i wideo, joysticki, joysticki do użytku z komputerem inne
niż do gier, urządzenia do zabaw komputerowe, do gier wideo i dostępu oraz przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie
narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne do użytku
z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, telefony komórkowe, telefo-
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ny przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony
samochodowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, komputerowe systemy
operacyjne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urządzenia
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia
do przechowywania danych, sprzęt do przetwarzania danych elektryczny i mechaniczny, akcesoria do przetwarzania danych elektryczne i mechaniczne, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia
do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe, interfejsy komputerowe, rysiki komputerowe, modemy komputerowe, głośniki komputerowe, obudowy komputerowe, komputerowe
monitory ekranowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, chipsety komputerowe, chipy komputerowe, dyski komputerowe, równoległe porty komputerowe, szeregowe porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe,
komputerowe mapy cyfrowe, nagrane programy komputerowe, zapisane oprogramowanie komputerowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty
sieciowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe
płyty główne, platformy oprogramowania komputerowego, komputerowe ekrany dotykowe, programy i oprogramowanie komputerowe, nagrane, komputerowe karty rozszerzające, programy i oprogramowanie komputerowe do gier, programy i oprogramowanie
komputerowe do obsługi gier, pakiety oprogramowania komputerowego, pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia do programowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, komputerowe wygaszacze ekranu,
do pobrania, kodowane karty dostępu do oprogramowania komputerowego, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, urządzenia sterujące używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria
komputerowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe,
słuchawki, słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, muzyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, słuchawki z mikrofonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, słuchawki osobiste
do urządzeń do transmisji dźwięku, futerały na telefony, skórzane
etui na telefony, telefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji,
urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia i przyrządy, naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przyłączenia, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania,
oraz odtwarzania dźwięku i/lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu, komunikacyjne,
użytkowe, satelitarne, centralne, danych, sygnałów analogowych,
procesory do przetwarzania obrazów, procesory główne do komputerów, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, taśmy, urządzenia i sprzęt 3D, oprogramowanie 3D, urządzenia wielofunkcyjne będące najczęściej połączeniem 2 lub więcej funkcji kilku
urządzeń odnoszących się do różnych kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV i AGD, urządzeń i sprzętu technologii informacyjnej
i audiowizualnej, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcję kopiarki, faksu i skanera z drukarką atramentową, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcję kopiarki, faksu i skanera z drukarką laserową, drukarki, drukarki laserowe, niszczarki, laminatory,
kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, urządzenia biurowe, komputery, notebooki, ultrabooki, torby do notebooków, czytniki kart
pamięci, zasilacze do notebooków, tunery, TV i FM, zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria do tabletów, czytniki ebooków,
etui na czytniki ebooków, etui na tablety, monitory, monitory LED,
monitory LCD, oprogramowanie, programy komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu,
nośniki danych nagrane i czyste, tusze, tonery, papier i folie, klawiatury, klawiatury z myszką, akcesoria komputerowe jak podkład pod
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myszki, myszki komputerowe, głośniki, joypady, kierownice, kamery
internetowe, kamery IP, dyski twarde zewnętrzne, dyski optyczne,
DVD, nagrane dyski, pamięci przenośne, słuchawki z mikrofonem,
mikrofony, listwy i filtry zasilające, bezprzewodowe karty sieciowe,
płyty CD, DVD, optyczne, płyty CD-ROM, przewody komputerowe
i adaptery, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy dysków, obudowy pamięci, płyty główne, procesory, zasilacze, routery, modemy,
konsole, konsole przenośne, gry PC, akcesoria do konsol, aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, aparaty kompaktowe, aparaty kompaktowe z wymienną optyką, karty pamięci, obiektywy do aparatów, lampy błyskowe, baterie, ładowarki do akumulatorów,
pokrowce, statywy, kamery, kamery cyfrowe, akcesoria do kamer, kamery sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, sprzęt
i urządzenia do nawigacji, przenośne systemy nawigacyjne, ładowarki, nawigacja treningowa, ręczne urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akcesoria do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, pokrowce,
ładowarki samochodowe, ładowarki przenośne, ładowarki sieciowe,
smartwatche, zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, aparaty telefoniczne, faksy, telefony bezprzewodowe, telefony przewodowe, radiotelefony CB radia, anteny CB, krótkofalówki, urządzenia
do porozumiewania się na odległość, nawigacje, nawigacje samochodowe, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne,
baterie do telefonów, karty sim, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, plecaki, torby, gry planszowe, zabawki, artykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do ćwiczeń, akcesoria sportowe,
pojazdy i środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery
trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy,
hulajnogi jako pojazdy, skutery wodne, hulajnogi wyposażone w silnik lub bez, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie,
pojazdy jako skutery śnieżne, skutery wyposażone w silnik, skutery
do transportu osobowego wyposażone w silnik lub bez, motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, sportowe akcesoria zimowe, ekspandery. kijki, łyżworolki, rowerki, tarcze,
stopery, zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe, narzędzia do prac
remontowych i budowlanych, artykuły ogrodnicze, wentylatory,
myjki i akcesoria do myjek ciśnieniowych, akcesoria do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogrodowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki spalinowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy
i hydrofory, górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i przyrządy pomiarowe, świetlówki kompaktowe, żarówki LED, żarówki, błyskowe żarówki, urządzenia do podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lodówki,
zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuchnie, kuchenki,
kuchnie gazowe, gazowo elektryczne, ceramiczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuchenek mikrofalowych, kuchenki
do zabudowy, akcesoria i pojedyncze elementy do kuchni i kuchenek, piekarniki, piekarniki parowe, płyty, płyty gazowe, ceramiczne,
indukcyjne, okapy, okapy szafkowe i podszafkowe, kominowe, wyspowe, filtry do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnieniowe,
ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary i parowary, krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, miksery stojące, młynki
elektryczne, opiekacze i sandwicze, piekarniki, roboty wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi kuchenne, wyciskarki do cytrusów, wypiekacze do chleba, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia i urządzenia użytkowane w gospodarstwie domowym,
akcesoria do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki
do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery do stóp, prostownice i karbownice, strzyżarki i trymery, suszarki do włosów, suszarko
lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria do domu
dekoracyjne i użytkowe stanowiące wyposażenie wnętrz i uzupełniające wnętrza, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń biurowych, środki do urządzeń AGD do czyszczenia, konserwacji, pielęgnacji, narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, ostrza, w tym
maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia do gaszenia ognia, termometry nie do celów medycznych, urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, kable, kable do zastosowania w elektryce, przewody elektryczne,
listwy zaciskowe, złącza elektryczne, przewody audio-video, kable
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i przewody do przesyłu i transmisji sygnału i/ lub połączeń audio video, uchwyty i listwy RTV, uchwyty montażowe do zawieszenia TV
na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające
przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elektryczne
ogrzewane poduszki, koce nie do celów leczniczych, czajniki elektryczne, elektryczne naczynia do gotowania, narzędzia maszynowe,
narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, elektryczne maszyny
i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,
elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt i akcesoria do czyszczenia i mycia, szczotki, materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia używane
w gospodarstwie domowym i kuchni, skrobaki, szczotko skrobaczki,
ręczne i elektryczne narzędzia do siekania, mielenia, wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne szczoteczki do zębów, alkomaty, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego, nieelektryczne
przybory gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla
gospodarstwa domowego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa
domowego, narzędzia kuchenne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice kuchenne,
ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek, nieelektryczne, żelazka, deski do prasowania, generatory pary, golarki do odzieży, grzejniki,
grzejniki konwektorowe, maszyny do szycia, odkurzacze, odkurzacze
piorące ręczne, stacje pogodowe i termometry, wentylatory, klimatyzatory, klimatyzatory przenośne, pochłaniacze wilgoci, przybory
do higieny i pielęgnacji urody, środki i substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, chemia gospodarcza, chemiczne środki do prasowania i środki piorące, preparaty chemiczne, w tym
preparaty chemiczne do powierzchniowego mycia pojazdów, kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, chemia samochodowa, płyny
eksploatacyjne do samochodów, płyny do spryskiwaczy, substancje
zapobiegające zamarzaniu, preparaty chemiczne zapobiegające zamarzaniu, chłodziwa do pojazdów samochodowych, odmrażacze
do zamków, gry, zabawki, karty do gier, artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie
i kaletnicze, odzież, odzież ochronna i sportowa, buty, nakrycia głowy,
towary z branży odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, części
i akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, elektroniczne usługi w zakresie handlu, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i handlowych, reklama, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, reklama korespondencyjna, usługi promocyjne, promocja sprzedaży towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie promocyjne i/
lub reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, multimedialne prezentacje towarów i usług w celu sprzedaży, prezentacja komunikatów/treści promocyjnych i reklamowych za pomocą dowolnej
formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, broszur, materiałów
drukowanych, newsletterów, kompilacja ogłoszeń reklamowych,
w tym do wykorzystania w Internecie, promocja handlu, w tym handlu
elektronicznego, dostarczanie informacji handlowej i gospodarczej,
dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, także za pośrednictwem mediów, obsługa handlu za pomocą poczty elektronicznej, organizowanie programów lojalnościowych, promocyjnych i aukcji, obsługa programów lojalnościowych programów promocyjnych i aukcji,
organizowanie eventów, wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
cyfrowo rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie informacji handlowych i gospodarczych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży oraz w celu przeprowadzania sprzedaży produktów za pomocą globalnej sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji
do wykorzystania w reklamie, kompilacja i systematyzacja informacji
tekstowej oraz obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i intranet,
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zarządzanie w działalności handlowej, usługi informacyjne dla konsumentów, udzielanie i dostarczanie informacji dotyczących handlu, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej produktów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat sprzedaży produktów, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie sklepów detalicznych, działalności handlowej, prace biurowe, prowadzenie punktów handlowych, usługi konsultacyjne, doradcze w zakresie wymienionych usług, informacja o wymienionych
usługach.

(111) 318989
(220) 2018 08 08
(210) 489135
(151) 2019 03 07
(441) 2018 09 17
(732) DASZKIEWICZ-DĄBROWSKI DAWID, Warszawa, PL.
(540) OKTAN BAND
(510), (511) 41 występy zespołów muzycznych na żywo, prezentacja
występów zespołów muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych.
(111) 318990
(220) 2018 08 16
(210) 489410
(151) 2019 02 28
(441) 2018 09 24
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów, PL.
(540) PP PIÓRA POLSKIE
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 16 pióra wieczne, pióra kulkowe, długopisy, ołówki, korektory, cienkopisy.
(111) 318991
(220) 2018 08 16
(210) 489419
(151) 2019 03 07
(441) 2018 10 22
(732) ADGAR POLAND B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) freedom lets business grow
(510), (511) 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo
w zakresie obrotu nieruchomościami, leasing i wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,
wynajem nieruchomości komercyjnych, administrowanie i zarządzanie powierzchniami biurowymi, wynajem powierzchni biurowych.
(111) 318992
(220) 2018 08 16
(210) 489422
(151) 2019 03 07
(441) 2018 10 22
(732) ADGAR POLAND B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Be YOURSeLF freedom lets business grow
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.07, 24.17.09
(510), (511) 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo
w zakresie obrotu nieruchomościami, leasing i wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,
wynajem nieruchomości komercyjnych, administrowanie i zarządzanie powierzchniami biurowymi, wynajem powierzchni biurowych.
(111) 318993
(151) 2019 02 27

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

(210) 487989
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(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Sensointima Hydromed
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoszary, biały, granatowy
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu
w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
środki opatrunkowe.
(111) 318994
(220) 2018 07 09
(210) 487991
(151) 2019 02 27
(441) 2018 09 10
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Islantive
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, pastylki do ssania na gardło, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych.
(111) 318995
(220) 2018 07 10
(210) 488022
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 10
(732) MARCIA DARIUSZ, Lipinka, PL.
(540) POLICJANO
(510), (511) 18 portfele, saszetki, torby, torebki, teczki, 25 koszulki,
koszule, dresy, t-shirt, spodnie, szale, marynarki, odzież robocza,
stroje sportowe, ubranka dziecięce, bielizna, skarpety, kapelusze, kamizelki odblaskowe, sukienki, spódnice, kamizelki, 30 wyroby cukiernicze, czekolady, batony, 35 usługi handlu wyrobami cukierniczymi,
portfelami, teczkami, torbami, tornistrami, odzieżą.
(111) 318996
(220) 2018 07 11
(210) 488095
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 13
(732) BOGDAŃSKA MONIKA, Poznań, PL.
(540) 7 cm SZKOŁA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI I TECHNIK
KRAWIECKICH
(540)

(531) 09.05.25, 26.11.07, 27.05.01, 27.07.21, 26.04.01
(510), (511) 41 usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne dla przemysłu,
usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, usługi edukacyjne związane
z modą, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi edukacyjne
w postaci spersonalizowanego nauczania.
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(111) 318997
(220) 2018 07 11
(210) 488119
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) MS CLINSEARCH SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ JANUSZ MILANOWSKI, KATARZYNA
SZMYGIN-MILANOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Lublin, PL.
(540) MS CLINSEARCH
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów,
konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych, usługi edukacyjne i treningowe w zakresie medycyny, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie
wystaw związanych z kulturą, medycyną lub edukacją, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, kształcenie praktyczne,
organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych oraz kulturalno-rozrywkowych, 42 usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne,
próby kliniczne, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych,
44 usługi medyczne, badania medyczne, lekarskie, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, opieka zdrowotna, doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakresie ochrony zdrowia,
konsultacje medyczne, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, świadczenie pomocy medycznej,
udzielanie informacji medycznej, usługi promocji zdrowia, usługi
opieki medycznej, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji, prowadzenie placówek medycznych, usługi klinik medycznych,
lecznic, szpitali, przychodni, laboratoriów medycznych, placówek rehabilitacji i rekonwalescencji, usługi lekarskich wizyt domowych, wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej,
wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 318998
(220) 2018 06 13
(210) 487076
(151) 2019 02 27
(441) 2018 08 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LONG4LASHES SHINE POWER
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywki
do włosów, maski do włosów, preparaty do pielęgnacji rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki
do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do usuwania makijażu, 5 preparaty
farmaceutyczne, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, produkty do włosów do celów leczniczych.
(111) 318999
(220) 2018 06 13
(210) 487078
(151) 2019 02 27
(441) 2018 08 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LONG4LASHES PLEX POWER
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywki
do włosów, maski do włosów, preparaty do pielęgnacji rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki
do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do usuwania makijażu, 5 preparaty
farmaceutyczne, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, produkty do włosów do celów leczniczych.
(111) 319000
(220) 2018 06 13
(210) 487079
(151) 2019 02 27
(441) 2018 08 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LONG4LASHES HYDRATION POWER
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywki
do włosów, maski do włosów, preparaty do pielęgnacji rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki
do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do usuwania makijażu, 5 preparaty
farmaceutyczne, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpie-
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li do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, produkty do włosów do celów leczniczych.

(111) 319001
(220) 2018 10 22
(210) 491843
(151) 2019 03 25
(441) 2018 11 26
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) GRYCAN
(540)

Nr 7/2019

(510), (511) 36 usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe,
usługi funduszu dobroczynnego, organizowanie i zbiórka funduszy
na cele dobroczynne i charytatywne, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, w tym udzielanie stypendiów, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja językowa, organizowanie
zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizowanie kursów artystycznych dla dzieci i młodzieży, organizowanie
kursów językowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez
rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, 44 usługi charytatywne,
mianowicie świadczenie usług medycznych, konsultacje i doradztwo
psychologiczne, pomoc psychologiczna, 45 usługi osobiste i społeczne, mianowicie opieka nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, pośredniczenie w adopcji.

(111) 319005
(220) 2018 10 23
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) WINTER RAFAŁ 4 US, Łódź, PL.
(540) Caffe PRZY ULICY DOMOWE PRZEGRYZKI
(540)

(210) 491940

(531) 19.03.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, czekolada, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, napoje
na bazie czekolady.
(111) 319002
(220) 2018 10 23
(210) 491935
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) BODY SYNAPSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Poznań, PL.
(540) BODY SYNAPSE
(540)

(531) 25.07.06, 25.07.08, 25.07.25, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki naturalne, kosmetyczne środki nawilżające, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, mydła i żele, kremy i balsamy kosmetyczne, olejki
do celów kosmetycznych, odżywki do włosów, preparaty odżywcze
do włosów, maski kosmetyczne.
(111) 319003
(220) 2018 10 23
(210) 491936
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) UDH-UNITED DISTRIBUTION HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) 100 LISTOPADOWE
(510), (511) 32 piwo.
(111) 319004
(220) 2018 10 23
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) FUNDACJA PATRYKA VEGI, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 491939

(531) 01.03.01, 01.03.15, 07.03.11, 02.05.08, 02.05.23, 02.05.27, 02.05.30

Kolor znaku: turkusowy, biały, czarny, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.11, 11.03.04
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), organizowanie przyjęć weselnych,
bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów, prowadzenie lokali gastronomicznych, restauracje samoobsługowe, snack-bary, świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych,
usługi barowe, usługi kateringowe, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie przygotowywania posiłków, usługi snack-barów, kawiarnie, kafeterie, restauracje samoobsługowe.
(111) 319006
(220) 2018 10 23
(210) 491941
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) FUNDACJA PATRYKA VEGI, Warszawa, PL.
(540) FUNDACJA PATRYKA VEGI
(510), (511) 36 usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe,
usługi funduszu dobroczynnego, organizowanie i zbiórka funduszy
na cele dobroczynne i charytatywne, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, w tym udzielanie stypendiów, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja językowa, organizowanie
zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizowanie kursów artystycznych dla dzieci i młodzieży, organizowanie
kursów językowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez
rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, 44 usługi charytatywne,
mianowicie świadczenie usług medycznych, konsultacje i doradztwo
psychologiczne, pomoc psychologiczna, 45 usługi osobiste i społeczne, mianowicie opieka nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, pośredniczenie w adopcji.
(111) 319007
(220) 2018 10 23
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) PINDRAL TOMASZ ANTOMPIN, Kielce, PL.
(540) 500 089 522

(210) 491942
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(540)

(531) 20.01.03, 27.07.01, 26.04.02, 26.04.16
(510), (511) 35 redagowanie tekstów reklamowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych teksty, przygotowywanie handlowych
tekstów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, obróbka tekstów i usługi maszynopisania,
usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, skomputeryzowana edycja tekstów, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej,
analiza trendów marketingowych, doradztwo w zakresie analizy
zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie analizy
nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych, sensorycznych, jakościowych i ilościowych, usługi
w zakresie analizy cen, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla
przedsiębiorstw, analizy i raporty statystyczne, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, analizy gospodarcze, analizy rynku, analizy funkcjonowania firm, analiza zysków biznesowych, strategiczna
analiza biznesowa, analizy statystyk handlowych, prognozy i analizy
ekonomiczne, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej,
41 konsultacje edytorskie, edycja druków zawierających obrazy
i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, korekta rękopisów, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów pisanych innych
niż reklamowe, przygotowywanie tekstów do publikacji, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, pisanie scenariuszy, usługi pisania tekstów, usługi pisania blogów, redagowanie
tekstów pisanych, usługi związane z pisaniem scenariuszy, pisanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi pisania przemówień do celów niereklamowych, redagowanie tekstów pisanych innych niż reklamowe,
usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych,
pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, pisanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, tłumaczenia, świadczenie usług w zakresie
tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.
(111) 319008
(220) 2018 10 23
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) PINDRAL TOMASZ ANTOMPIN, Kielce, PL.
(540) ANTOMPIN
(540)

(210) 491944

Kolor znaku: szary, niebieski, czarny
(531) 01.17.01, 26.01.05, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 redagowanie tekstów reklamowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych teksty, przygotowywanie handlowych
tekstów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, obróbka tekstów i usługi maszynopisania,
usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, skomputeryzowana edycja tekstów, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej,
analiza trendów marketingowych, doradztwo w zakresie analizy
zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie analizy
nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych, sensorycznych, jakościowych i ilościowych, usługi
w zakresie analizy cen, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla
przedsiębiorstw, analizy i raporty statystyczne, doradztwo w zakre-
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sie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, analizy gospodarcze, analizy rynku, analizy funkcjonowania firm, analiza zysków biznesowych, strategiczna
analiza biznesowa, analizy statystyk handlowych, prognozy i analizy
ekonomiczne, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej,
41 konsultacje edytorskie, edycja druków zawierających obrazy
i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, korekta rękopisów, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów pisanych innych
niż reklamowe, przygotowywanie tekstów do publikacji, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, pisanie scenariuszy, usługi pisania tekstów, usługi pisania blogów, redagowanie
tekstów pisanych, usługi związane z pisaniem scenariuszy, pisanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi pisania przemówień do celów niereklamowych, redagowanie tekstów pisanych innych niż reklamowe,
usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych,
pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, pisanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, tłumaczenia, świadczenie usług w zakresie
tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.

(111) 319009
(220) 2018 10 23
(210) 491945
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) WOJDYŁA ZYGMUNT FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
MAX-BAYER, Nehrybka, PL.
(540) Max-Bayer
(510), (511) 19 niemetalowe pokrycia na schody, schody drewniane,
drzwi drewniane, futryny drzwiowe drewniane, drewniane ościeżnice
drzwiowe, drzwi wykonane z drewna do budynków, okiennice drewniane, drewniane ramy okien, 20 regały drewniane, dekoracyjne panele drewniane, panele drewniane do mebli, przegrody drewniane
do mebli, segmenty półek drewnianych, meble domowe wykonane
z drewna, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble drewniane,
miniaturowe meble wykonane z drewna, meble wykonane z substytutów drewna, drewniane półki i stojaki, prefabrykowane drzwi
drewniane do mebli, rolety z plecionek drewnianych, dekoracyjne
listwy wykończeniowe z drewna do mebli, stojaki wykonane głównie z drewna do przechowywania, obudowy drewniane do urządzeń
i aparatury elektronicznej, obudowy drewniane do urządzeń i aparatury elektrycznej, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna
do zastosowania do mebli robionych na wymiar, drabiny schodkowe
wykonane z drewna, łóżka drewniane, dekoracyjne skrzynki drewniane, drewniane klamki okienne, drewniane klamki drzwiowe, tapczany wykonane z drewna, drewniane ramy do obrazów, drewniane
ramki na zdjęcia, drewniane uchwyty do szuflad, drewniane gałki
do drzwi, stelaże do łóżek drewniane, ozdobne modele wykonane
z drewna, okucia drzwiowe wykonane z drewna, rolety wykonane
z drewna, donice drewniane w postaci skrzyń, skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, taborety ze schodkiem, wyroby
stolarskie, stoły, stoliki, krzesła stołowe, blaty stołowe, stoły biurowe, stoły konferencyjne, podstawy stołów, stoliki salonowe, stoliki
kawowe, stoliki nocne, stoliki składane, meble stołówkowe, stoły
do jadalni, stoły do użytku w ogrodach, drzwi do mebli, drzwi do szafek, drzwi do szaf, odbojniki drewniane do drzwi, osprzęt do drzwi
wykonany z drewna, blokady do okien z drewna, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania wraz z osprzętem
okiennym, 35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna drzwi drewnianych,
drewnianych futryn drzwiowych, schodów, drewnianych ościeżnic
drzwiowych, drewnianych okiennic, drewnianych ram okien, mebli
drewnianych, stołów, krzeseł, schodów drewnianych, 40 usługi stolarskie, stolarstwo meblowe, produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, usługi tartaków, obróbka drewna,
udzielanie informacji związanych z obróbką drewna, heblowanie
drewna, piłowanie drewna, laminowanie drewna, konserwowanie
drewna, obróbka drewna środkami do konserwacji, przetwarzanie
kory drzew, produkcja schodów drewnianych na zamówienie.
(111) 319010
(220) 2018 10 23
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) NORDBYHUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębowa Góra, PL.

(210) 491948
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(540) N NORDBYHUS
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, pensjonaty,
domy turystyczne, usługi hotelowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi rezerwacji
pokojów, motele, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami].
(111) 319011
(220) 2018 10 24
(210) 491979
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) SZCZYPEK GRZEGORZ VOLANTIS, Warszawa, PL.
(540) JK ACTIVE
(510), (511) 9 przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia
na sobie, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe urządzenia elektroniczne
do noszenia mogące zapewnić dostęp do Internetu, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, urządzenia
telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, zegarki inteligentne, mierniki zegarowe, paski do zegarków do przekazywania
danych smartfonom, opaski na rękę do przekazywania smartfonom
danych dotyczących aktywności, aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, aplikacje do zbierania i przetwarzania danych o aktywności,
smartfony, smartfony w kształcie zegarka, telefony komórkowe,
etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui na urządzenia
elektroniczne inne niż zegarki, noszone na ciele, w tym na pasku,
paski do zegarków przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, mierniki elektroniczne, 14 przyrządy do mierzenia czasu,
zegarki, zegarki kwarcowe, zegarki chronometryczne, zegarki elektroniczne, zegarki kieszonkowe, chronometry jako zegary o dużej
dokładności, zegary, zegary mechaniczne, zegary kwarcowe, zegary elektroniczne, zegary słoneczne, budziki, etui na zegarki, części
do zegarów i zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, obudowy i futerały do zegarów i zegarków, paski i bransoletki do zegarków,
tarcze do zegarów i zegarków, przyrządy zegarmistrzowskie, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, kamienie szlachetne, metale szlachetne i ich imitacje.
(111) 319012
(220) 2018 10 26
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) MIX MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MIX MEBLE
(540)

(210) 492093

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meble biurowe.
(111) 319013
(220) 2018 10 27
(210) 492106
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) ZWOLIŃSKI GRZEGORZ AG CONSULT, Piaseczno, PL.
(540) AG CONSULT www.agc.com.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.01.03, 29.01.12, 26.11.07

Nr 7/2019

(510), (511) 9 automatyczne kasy fiskalne, terminale kodów kreskowych, dekodery kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych,
skanery kodów kreskowych, czytniki RFID wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej, znaczniki RFID wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej, czytniki etykiet, dekoderów, drukarki
kodów kreskowych, kodery, drukarki laserowe, drukarki atramentowe, cyfrowe drukarki kolorowe, drukarki termiczne, czytniki optyczne kodów, routery bezprzewodowe, bezprzewodowe routery USB,
terminale komunikacji bezprzewodowej, urządzenia do łączności
bezprzewodowej, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, systemy
dwukierunkowej łączności bezprzewodowej, bezprzewodowe urządzenia do sieci lokalnych, urządzenia do bezprzewodowej transmisji
danych, bezprzewodowe urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach, elektroniczne kasy rejestrujące, drukarki kart plastikowych, drukarki przenośne, drukarki mobilne, drukarki przemysłowe,
aplikatory do naklejania etykiet, drukarki etykiet, oprogramowanie,
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie telekomunikacyjne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa
automatycznych kas fiskalnych, terminali kodów kreskowych, dekoderów kodów kreskowych, czytników kodów kreskowych, skanerów
kodów kreskowych czytników RFID wykorzystujących technologię
identyfikacji radiowej, znaczników RFID wykorzystujących technologię identyfikacji radiowej, czytników etykiet, dekoderów, drukarek kodów kreskowych, koderów, drukarek laserowych, drukarek
atramentowych, cyfrowych drukarek kolorowych, drukarek termicznych, czytników optycznych kodów, routerów bezprzewodowych,
bezprzewodowych routerów USB, terminali komunikacji bezprzewodowej, urządzeń do łączności bezprzewodowej, nadajników i odbiorników bezprzewodowych, systemów dwukierunkowej łączności
bezprzewodowej, bezprzewodowych urządzeń do sieci lokalnych,
urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, bezprzewodowych
urządzeń do transmisji na wysokich częstotliwościach, elektronicznych kas rejestrujących, drukarek kart plastikowych, drukarek przenośnych, drukarek mobilnych, drukarek przemysłowych, aplikatorów
do naklejania etykiet, drukarek etykiet, oprogramowania, oprogramowania sprzętowego, oprogramowania komputerowego, 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego
i sprzętowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego i sprzętowego, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym i sprzętowym, powielanie oprogramowania
komputerowego, instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania sprzętowego, tworzenie oprogramowania komputerowego
i sprzętowego, projektowanie oprogramowania komputerowego
i sprzętowego.

(111) 319014
(220) 2018 10 29
(210) 492161
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) MAXIE HILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) MaxieDISC
(510), (511) 35 konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego,
konsultacje w zakresie zatrudnienia, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, doradztwo i konsultacje
dotyczące zatrudnienia, konsultacje dotyczące przygotowywania
statystyk biznesowych, konsultacje w zakresie oceny rynku, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje,
dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania
sponsorów, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, usługi konsultingowe
w zakresie marketingu internetowego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje związane z organizacją
kampanii promocyjnych na rzecz firm, porady w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy,
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
promocji kampanii pozyskiwania funduszy, konsultacje w zakresie
technik sprzedaży i programów sprzedaży, usługi administracyjne
w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, usługi konsultacyj-
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ne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi administracyjne
w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób
trzecich, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, biznesowe
usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, organizowanie prezentacji osób
w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów,
doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo w zakresie
marketingu biznesowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, outsourcing, usługi biur biznesowych, zarządzanie procesami biznesowymi, usługi inspekcji i unowocześniania
procesów biznesowych, 36 usługi konsultingu finansowego, usługi
konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji, informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie
bankowości inwestycyjnej.

(111) 319015
(220) 2018 10 31
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) DROBNY GRZEGORZ, Sucha Beskidzka, PL.
(540) Hotel Boleslav
(540)

(210) 492233

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 książki, 35 reklama, 43 hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
(111) 319016
(220) 2018 10 08
(210) 491405
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) VERBEL GROUP DOMINIKA CZARNECKA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Porosły-Kolonia, PL.
(540) DWÓR CZARNECKIEGO
(510), (511) 43 dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności
i napojów dla gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizowanie bankietów, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, rezerwacja pokoi,
rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja stolików w restauracjach, rezerwacja zakwaterowania, rezerwacje hotelowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów dla gości, świadczenie usług przez
hotele i motele, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, usługi barów i restauracji, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe, usługi
kateringowe, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne,
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie
bankietów, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych,
usługi w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie,
zapewnianie zakwaterowania w hotelach, 44 depilacja woskiem, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, manicure, masaż, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, pielęgnacja urody, stylizacja, układanie włosów, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi mikrodermabrazji, usługi saun,
usługi spa, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi
w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego,
usługi w zakresie odchudzania, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych.

(111) 319017
(220) 2018 10 08
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) GILEWSKI BRONISŁAW, Zabrze, PL.
(540)
(540)

2063
(210) 491407

(531) 02.01.15, 02.01.23
(510), (511) 37 usługi kominiarskie, w szczególności czyszczenie,
naprawa i konserwacja przewodów wentylacyjnych i kominowych,
montaż urządzeń grzewczych, naprawa i konserwacja urządzeń
grzewczych, instalowanie systemów rur przewodzących gazy, instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, konserwacja przewodów, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, naprawa
i konserwacja urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, usługi budowlane, w szczególności
montaż i remont kominów, przewodów kominowych, drabin i stopni
kominiarskich, nasad kominowych, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości instalacji kominowych, grzewczych
i wentylacyjnych budynków, pomiary emisji gazów w związku
z ogrzewaniem budynków, testowanie emisji spalin w odniesieniu
do środowiska naturalnego, usługi inspekcji budynków, w szczególności oględziny instalacji kominowych, grzewczych i wentylacyjnych, kontrola jakości ukończonych budynków, w szczególności
kominów i instalacji kominowych, grzewczych i wentylacyjnych.
(111) 319018
(220) 2018 10 08
(210) 491413
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 19
(732) CHORĄŻEWSKI PIOTR KLINIKA DYWANÓW, Wrocław, PL.
(540) Klinika Dywanów
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 37 pranie dywanów, czyszczenie dywanów, naprawa
dywanów, naprawa dywaników, czyszczenie dywanów i chodników, usuwanie plam z dywanów, udzielanie informacji związanych
z czyszczeniem dywanów i chodników.
(111) 319019
(220) 2018 10 10
(210) 491477
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) RIELLO DELTA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MERCURY RDP
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 alternatory (generatory prądu przemiennego).
(111) 319020
(220) 2018 10 10
(210) 491484
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) RIELLO DELTA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IGELSTORK RDP
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych.

2064

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 319021
(220) 2018 10 15
(210) 491638
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) HAT MICHAŁ HATS OFF, Sosnowiec, PL.
(540) KROYONE
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, puby,
usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
(111) 319022
(220) 2018 10 16
(210) 491640
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) PURA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KonstancinJeziorna, PL.
(540) PLOMBIR ORGANIQUE
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, fioletowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 30 lody, sorbety.
(111) 319023
(220) 2018 10 16
(210) 491645
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiry, PL.
(540) ALMATIN
(510), (511) 1 preparaty chłodnicze, płyny do chłodnic, środki przeciw zamarzaniu do chłodnic pojazdów, 3 preparaty do czyszczenia
i odświeżania, detergenty do samochodów, preparaty czyszczące
do samochodów, szampony do pojazdów, woski samochodowe, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki do polerowania
pojazdów oraz ich opon.
(111) 319024
(220) 2018 10 16
(210) 491647
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LARYNGOnorm
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(111) 319025
(220) 2018 10 16
(210) 491648
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiry, PL.
(540) ALMATIN C11 SPEZIAL ANTIFREEZE
(540)

(111) 319026
(220) 2018 10 16
(210) 491649
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) CHOLESTOnorm
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocnicze
dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(111) 319027
(220) 2018 10 16
(210) 491650
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) FUNDACJA AKTYWIZACJI SENIORÓW TERAZ, Poznań, PL.
(540) Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!
(510), (511) 35 kampanie marketingowe, opracowywanie kampanii
promocyjnych, przygotowywanie kampanii reklamowych, usługi lobbingu handlowego, prowadzenie badań i doradztwo w zakresie public relations, analiza trendów marketingowych, konsultacje w zakresie
promocji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu, 41 przygotowywanie, organizowanie, prowadzenie i udostępnianie informacji na temat warsztatów,
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych,
kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, produkcja i organizowanie
imprez artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych,
występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub
edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów, loterii, przygotowywanie, organizowanie, prowadzenie i udostępnianie informacji na temat kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, doradztwo w zakresie edukacji
lub kształcenia, edukacja, kursy szkoleniowe, edukacja prawna, kursy
edukacyjne i szkolenia dla seniorów, nauczanie, opracowywanie kursów
edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych i seminariów szkoleniowych,
pokazy edukacyjne, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych,
usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
usługi wydawnicze, publikacje elektroniczne czasopism, gazet, książek,
fotografii, poradników, broszur, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi studiów nagrań, usługi studiów
filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz
video, ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi biblioteki fotograficznej/
filmowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych.
(111) 319028
(220) 2018 10 16
(210) 491651
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MultiKIDS
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(111) 319029
(220) 2018 10 18
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) KAMIŃSKI ŁUKASZ RIKO, Warszawa, PL.
(540) K KALETNIK
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.11.02, 26.11.09,
27.07.01
(510), (511) 1 preparaty chłodnicze, płyny do chłodnic, środki przeciw zamarzaniu do chłodnic pojazdów, 3 preparaty do czyszczenia
i odświeżania, detergenty do samochodów, preparaty czyszczące
do samochodów, szampony do pojazdów, woski samochodowe, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, środki do polerowania
pojazdów oraz ich opon.
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(210) 491759

(531) 27.05.01, 25.01.25
(510), (511) 9 etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio,
etui do tabletów, etui na akcesoria optyczne, etui na cyfrowe odtwa-
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rzacze mediów, etui na kalkulatory podręczne, etui na karty kredytowe
jako dopasowane oprawki, etui na okulary dziecięce, etui na okulary
i okulary przeciwsłoneczne, etui na przenośne odtwarzacze mediów,
etui na smartfony, etui na urządzenia do magazynowania danych,
etui na urządzenia do przechowywania muzyki, etui typu Flip Cover
do smartfonów, etui z klapką do telefonów komórkowych, futerały
do telefonów komórkowych ze skóry lub imitacji skóry, okulary przeciwsłoneczne, paski do aparatów fotograficznych, paski do okularów przeciwsłonecznych, paski do telefonów komórkowych, paski do zegarków
przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, skórzane etui
na telefony komórkowe, torby do noszenia komputerów, 18 aktówki
wykonane z imitacji skóry, aktówki wykonane ze skóry, aktówki, dyplomatki, brezentowe torby na zakupy, duże torby podróżne ze sztywnej
skóry, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, etui
na banknoty, etui na bilety okresowe, etui na karty jako portfele, etui
na karty kredytowe, etui na klucze wykonane ze skóry oraz imitacji skóry, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui, futerały na dokumenty,
futerały w postaci etui na klucze, kosmetyczki jako saszetki na przybory
toaletowe, kufry bagażowe, kufry i torby podróżne, kufry i walizki, małe
plecaki, małe torby dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróżne, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka do noszenia
niemowląt przez ramię, nosidełka kangurki niemowlęce, parasole dla
dzieci, parasole i parasolki, parasole nieprzemakalne, parasole teleskopowe, paski z imitacji skóry, pasy do bagażu, pasy na ramię, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe,
plecaki, podróżne pokrowce na krawaty, podróżne torby na garderobę
wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klucze, pokrowce na parasole, pokrowce na parasolki, pokrowce podróżne na ubrania, portfele
damskie nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku,
portfele na karty wizytowe, portfele na karty, portfele skórzane, portfele, portmonetki wykonane ze skóry, przeciwsłoneczne parasole, pudła skórzane na kapelusze, saszetki biodrowe, saszetki męskie, składane teczki, teczki i aktówki, teczki na dokumenty, teczki ze skóry, torby
do pracy, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby na garnitury,
koszule i sukienki, torby na jednodniowy pobyt, torby na odzież sportową, nerki jako torby na pas i na biodra, torby na przybory toaletowe
sprzedawane bez wyposażenia, torby na wyjazdy weekendowe, torby
na zakupy wielokrotnego użytku, torby na zakupy wykonane ze skóry,
torby naramienne dla dzieci, torby płócienne, podręczne torby podróżne, torby podróżne na buty, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby podróżne
wykonane ze skóry, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby
sportowe, torby szkolne na książki, torby turystyczne, torby typu kufry
podróżne, torby uniwersalne, torby w kształcie walca, torby wykonane
ze skóry, torebki wykonane ze skóry, torebki-paski na biodra, torebki-paski, walizeczki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty, walizki na pobyt jednodniowy, walizki podróżne, walizki skórzane, walizki, wyroby
rymarskie ze skóry, zawieszki, etykiety na bagaż wykonane ze skóry,
25 chustki i apaszki, futra jako odzież, krawaty, muszki, nakrycia głowy,
paski jako odzież, paski do smokingów, paski skórzane, paski tekstylne,
paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, rękawiczki, szelki.

(111) 319030
(220) 2018 10 19
(210) 491781
(151) 2019 03 25
(441) 2018 12 03
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo, PL.
(540) ZAMBROWSKI MLEMIX
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 masło z dodatkiem tłuszczów roślinnych.
(111) 319031
(220) 2018 10 19
(210) 491782
(151) 2019 03 25
(441) 2018 12 03
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo, PL.
(540) MLEMIX
(510), (511) 29 masło z dodatkiem tłuszczów roślinnych.
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(111) 319032
(220) 2018 10 21
(210) 491831
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) FRONT DARIUSZ, Kołobrzeg, PL.
(540) Biżuteria Front
(510), (511) 14 naszyjniki, korale, bransoletki, wisiorki, kolczyki, kolie.
(111) 319033
(220) 2018 10 22
(210) 491839
(151) 2019 03 25
(441) 2018 11 26
(732) BLAK RAHIM, Kraków, PL.
(540) RAHIM BLAK
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych
zapisane na nośnikach komputerowych, komputerowe bazy danych,
oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania informacji rynkowych, filmy wideo, 35 zarządzanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie firm handlowych i firm usługowych, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, analiza trendów marketingowych,
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie usług reklamowych
i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, pomoc w zakresie marketingu, usługi doradcze dotyczące
reklamy, promocji i marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie
zarządzania marketingowego, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy online, usługi w zakresie zamówień online, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, przekazywanie know-how [szkolenia], usługi edukacyjne i instruktażowe,
doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie
szkoleń, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], edukacja online z komputerowej bazy danych lub
za pomocą internetu czy ekstranetów, informacje dotyczące kariery
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), edukacyjne usługi doradcze, kursy szkoleniowe
w dziedzinie zarządzania, kursy w zakresie rozwoju osobistego, organizowanie szkoleń biznesowych, prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, 42 hosting serwerów, usługi w zakresie hostingu stron
internetowych, hosting obiektów internetowych online dla osób
trzecich, usługi dostawcy hostingu prywatnego „w chmurze”.
(111) 319034
(220) 2018 06 13
(210) 487080
(151) 2019 02 27
(441) 2018 08 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LONG4LASHES HARD EXTREME
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki
do pielęgnacji ust, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, kosmetyki do celów medycznych, maski do celów leczniczych, produkty do włosów do celów leczniczych, produkty do paznokci do celów
leczniczych.
(111) 319035
(220) 2018 06 18
(151) 2019 03 11
(441) 2018 11 13
(732) RAKOWSKI BARTOSZ AVANGARDA, Śrem, PL.
(540) E Ekwador

(210) 487203
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(540)

(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie sprzedaży odzieży,
41 usługi rozrywkowe, dyskoteki.

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, pudry, kremy i lotiony
przeznaczone do twarzy, rąk i ciała, kosmetyki, mydła, kremy przeciwko starzeniu się, serum pielęgnacyjne, preparaty nawilżające,
preparaty oczyszczające, toniki, preparaty i substancje do opalania,
preparaty pod prysznic I do kąpieli, preparaty i substancje do pielęgnacji włosów, preparaty do golenia i po goleniu, olejki eteryczne, produkty aromaterapeutyczne, 5 lecznicze kremy, olejki, pudry
i lotiony, ziołowe środki lecznicze, leki homeopatyczne, preparaty
witaminowe, mineralne suplementy diety, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze i napoje, dodatki odżywcze, 44 zabiegi
upiększające, usługi salonów piękności, usługi salonów fryzjerskich,
usługi pielęgnacji dłoni, stóp i paznokci, usługi spa, usługi aromaterapeutyczne, usługi masażu, usługi elektrolizy kosmetycznej i depilacji, dostarczanie informacji, konsultacje i doradztwo w zakresie wyżej
wymienionych towarów i usług oraz dbania o zdrowie i odżywanie.

(111) 319036
(220) 2018 06 27
(210) 487580
(151) 2019 03 07
(441) 2018 08 20
(732) FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU STRATPOINTS,
Warszawa, PL.
(540) STRATPOINTS
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, niebieski, szary
(531) 26.01.01, 26.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 analiza rynku, audyt działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie planowania kariery, doradztwo w zakresie zatrudnienia, opracowywanie informacji gospodarczych, pokazy [do celów
promocyjnych/reklamowych], prezentacje towarów i usług, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, organizowanie targów
handlowych, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów motywacyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, dystrybucja materiałów promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, usługi aukcji online dla osób
trzecich, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 usługi naukowe
i technologiczne, usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 319037
(220) 2018 06 27
(210) 487589
(151) 2019 02 28
(441) 2018 10 22
(732) DERMOTECH BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) YUZMII
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, mydła, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, płyny kosmetyczne, toniki kosmetyczne, zestawy kosmetyków.
(111) 319038
(220) 2015 03 31 K
(210) 475626
(151) 2019 02 19
(441) 2018 10 15
(732) Bacardi & Company Limited, Vaduz, LI.
(540) ANGEL’S ENVY
(510), (511) 33 północnoamerykańska whiskey, napoje alkoholowe na bazie północnoamerykańskiej whiskey lub zaprawiane nią
do smaku.
(111) 319039
(220) 2015 05 20 K
(151) 2019 03 22
(441) 2018 10 15
(732) Cosmetics Limited, Nassau, BS.
(540) ELEMIS

(111) 319040
(220) 2015 06 03 K
(151) 2019 03 22
(441) 2018 10 15
(732) FRANMAX, UAB, Wilno, LT.
(540) Effex
(540)

(210) 470451

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 3 środki czyszczące do użytku domowego, wybielacze
do użytku domowego, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego,
preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego,
preparaty chemiczne do prania, chemiczne produkty do ożywiania
kolorów do użytku domowego [pranie], detergenty do zmywania
naczyń, proszki do zmywarek, preparaty do czyszczenia podłóg,
woski do podłóg, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty
do szorowania], mieszanki do pielęgnacji podłóg, środki do czyszczenia czajników, środki do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia
mebli, preparaty do wywabiania plam, środki do usuwania warstw
wykończeniowych podłóg, środki nadające połysk do czyszczenia okien, preparaty czyszczące do dywanów, preparaty czyszczące do piekarników, detergenty, detergenty do zmywania naczyń
w zmywarkach, detergenty do użytku domowego, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, ściereczki nasączone
środkiem do zmywania naczyń, środki odświeżające powietrze [zapachowe], preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych,
preparaty do udrażniania rur, preparaty do prania, mydła do prania,
płyny do prania, środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), wybielacze stosowane w pralnictwie, krochmal do prania,
enzymatyczne środki piorące, środki do prania tkanin, środki ochronne do prania, środki do namaczania prania, krochmal do nadawania
połysku praniu, środki zmiękczające do prania, olejki eteryczne jako
zapachy do prania, soda krystaliczna do czyszczenia.
(111) 319041
(220) 2018 06 28
(151) 2019 03 11
(441) 2018 10 08
(732) ORTHWEIN LUDWIK LORTH, Warszawa, PL.
(540) SHELL SHOCK
(540)

(210) 471878
Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12

(210) 487642
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(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje izotoniczne,
napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje i soki owocowe, nektary owocowe, 33 napoje
alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, jabłecznik, cydr [napój alkoholowy], koktajle, napoje alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wino, wódka.
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(111) 319044
(220) 2018 07 03
(210) 487765
(151) 2019 03 01
(441) 2018 10 29
(732) KAZBERUK JANUSZ ANTONI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
ZAGRANICZNEGO KASOL, Białystok, PL.
(540) CHINA GARDEN
(540)

(111) 319042
(220) 2018 06 28
(210) 487650
(151) 2019 02 28
(441) 2018 10 22
(732) BMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grójec, PL.
(540) BMB sp. z o.o.
(540)
Kolor znaku: beżowy, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.05, 04.03.03
(510), (511) 29 składniki grzybowe do sporządzania sosów i zup,
dania barowe mięsne, drobiowe, rybne, warzywne na wynos, przetwory owocowe, galaretki, dżemy, kompoty i konserwowane owoce
i warzywa, grzyby marynowane i sterylizowane, 30 sosy grzybowe,
sosy mięsne, składniki i sosy mączne, dania barowe na bazie mąki
na wynos.
(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.01.18
(510), (511) 5 drażetki lecznicze odświeżające oddech, cukierki antyseptyczne. cukierki hamujące głód nikotynowy, cukierki do celów
leczniczych, środki dezynfekcyjne do jamy ustnej, żywność do celów
medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, cukierki medyczne do odchudzania, dodatki odżywcze do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty podnoszące odporność organizmu, wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety,
30 wyroby cukiernicze, czekoladki, cukierki, słodycze, cukierki miętowe, gumy do żucia, żelki i batony czekoladowe, składniki używane
do produkcji wspomnianych artykułów, mianowicie, skrobia, cukier,
kakao, czekolada, słodziki i syropy, liofilizowane dania, musli, aromaty
do żywności, balony zbożowe, ciastka, napoje czekoladowe, napoje
kakaowe, napoje na bazie herbaty, orzechy czekoladowe, lody, miód,
melasa, przyprawy, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów cukierniczych, słodyczy, czekoladek, cukierków miętowych, cukierków,
gumy do żucia, żelków i batonów czekoladowych, składników używanych do produkcji wspomnianych artykułów, mianowicie, skrobi,
cukru, kakao, czekolady, słodzików i syropów, reklama, produkcja
i sprzedaż słodyczy, cukierków w celach reklamowych, sprzedaż gadżetów reklamowych, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, 39 usługi pakowania produktów,
usługi pakowania słodyczy, wyrobów cukierniczych, konfekcjonowanie produktów spożywczych, konfekcjonowanie słodyczy.
(111) 319043
(220) 2018 06 28
(210) 487662
(151) 2019 03 11
(441) 2018 10 08
(732) STARA MLECZARNIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) STARA MLECZARNIA
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 19.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, koktajle mleczne, napoje
mleczne, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mleko sojowe, mleko albuminowe, mleko sfermentowane,
mleko skondensowane, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka
migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, substytuty
mleka, śmietana, podpuszczka, sery, sery dojrzewające, sery żółte
dojrzewające, sery długodojrzewające, sery topione, sery świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, produkty serowarskie, jogurt.

(111) 319045
(220) 2018 07 03
(210) 487779
(151) 2019 03 11
(441) 2018 10 08
(732) PROFFICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PROFFICO
(510), (511) 7 aparatura do wytwarzania wody mineralnej i gazowanej, dmuchawy, zwłaszcza do sprężania, zasysania i transportu
gazu lub ziarna, filtry powietrza i wkłady filtrujące, maszyny filtrujące i prasy filtracyjne, kolektory mułu i osadów, maszyny do napełniania, zamykania, w tym kapslowania lub korkowania butelek,
maszyny do pakowania, miksery, odpowietrzacze wody pitnej,
podajniki, w tym papieru lub taśmy, podajniki mechaniczne paszy,
pompki napowietrzające, zwłaszcza do akwariów, pompy powietrzne i próżniowe, pompy do instalacji grzewczych, przenośniki, w tym
pneumatyczne, rozdrabniarki do odpadów, rozpylacze do ścieków,
separatory wody, suszarki, również wirówkowe, tłocznie, urządzenia
elektromechaniczne do produkcji żywności, urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia do zasysania powietrza, wirówki i młynki wirówkowe, wymienniki ciepła, zawory, w tym regulatory ciśnienia
i reduktory ciśnienia, zwłaszcza do wody zasilającej, 11 aparatura
do dezynfekcji lub dezodoryzacji, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, armatura
do zabezpieczania urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych,
dmuchawy w instalacjach do nawiewu, dozowniki środków odkażających, filtry w instalacjach domowych lub przemysłowych, w tym
do klimatyzacji i wody pitnej, fontanny i ozdobne wodotryski, grzejniki o centralnego ogrzewania i nawilżacze do grzejników, instalacje
wodociągowe do dystrybucji wody, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do schładzania wody, instalacje do odsalania wody
morskiej, instalacje i urządzenia do oczyszczania ścieków, krany,
lampy i palniki bakteriobójcze, w tym laboratoryjne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy elektryczne, w tym
wyładowcze i łukowe, podgrzewacze wody, rury do instalacji sanitarnych, sterylizatory wody, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do chlorowania, w tym basenów
kąpielowych, urządzenia nawadniające, w tym dyfuzory kropelkowe,
woreczki jednorazowe przeznaczone do sterylizacji, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zawory termostatyczne w instalacji grzewczej, zawory kanalizacyjne, zawory regulujące
poziom wody w zbiornikach, zbiorniki na wodę pod ciśnieniem,
39 usługi w zakresie dostarczania towarów, usługi w zakresie dystrybucji wody i zaopatrywania w wodę, usługi w zakresie pakowania
produktów, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów, usługi w zakresie transportu rurociągami, usługi w zakresie magazynowania,
w tym wynajmowania magazynów, wypożyczania kontenerów magazynowych, magazynowania elektronicznych dokumentów i nośników danych, przekazywania informacji o magazynowaniu.
(111) 319046
(151) 2019 02 12

(220) 2018 07 05
(441) 2018 10 22

(210) 487888
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(732) HINTZKE RENATA CIASTKARNIA RENATA I JACEK HINTZKE,
Puck, PL.
(540) PRAWDZIWE RZEMIEŚLNICZE LODY SUPERPREMIUM
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 08.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 30 ciasto, lody, czekolada, dekoracje cukiernicze do ciast,
gofry, herbata, kawa, kakao, kanapki, jogurt mrożony, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, puddingi, sorbety, tarty, tortille, burrito,
wyroby cukiernicze, 32 koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje
bezalkoholowe o smaku kawy, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje orzeźwiające, soki, soki warzywne, 43 usługi w zakresie działalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni,
kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych oferujących
przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, przygotowywanie
i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi gastronomiczne, catering,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line.
(111) 319047
(220) 2018 07 06
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 24
(732) SHINDE VEIREN RAMESH, Dobrzykowice, PL.
(540) RV ROYAL VIXEN
(540)

(210) 487917

Kolor znaku: żółty, biały, czarny, szary
(531) 25.07.08, 24.09.02, 24.09.09, 27.05.01, 26.04.01, 29.01.14
(510), (511) 21 dzbanki, filiżanki, karafki [na alkohol], kubki, kufle
na piwo, miseczki, naczynia ceramiczne, naczynia szklane do napojów, wiaderka do kostek lodu, zastawa stołowa, 25 bandany na szyję,
czapki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], koszule, kurtki, nakrycia
głowy, 34 bibułki papierosowe, fajki, papierosy, popielniczki dla palaczy, przybory do czyszczenia fajek, środki aromatyzujące do tytoniu,
inne niż olejki eteryczne, tytoń, woreczki na tytoń, pudełka na zapałki, zioła do palenia, tabakierki, 41 nocne kluby, usługi związane
z dyskotekami, organizowanie i prowadzenie koncertów, 43 usługi
barowe, usługi restauracyjne.
(111) 319048
(220) 2018 07 09
(210) 487951
(151) 2019 02 28
(441) 2018 09 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE PERFOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice, PL.
(540) Perfopol STARACHOWICE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.14

Nr 7/2019

(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, stal półprzetworzona, trudnościeralna, żaroodporna, nierdzewna, kwasoodporna, aluminium, miedź i mosiądz
półprzetworzony, stopy metali nieszlachetnych, blachy (płyty,
arkusze, taśmy): ze stali zwykłej, ocynkowanej, aluminiowe, miedziane i mosiężne, blachy nierdzewne, kwasoodporne i żarowytrzymałe, drut ze stali zwykłej, ocynkowanej, nierdzewnej, kwasoodpornej, metalowe pręty gładkie ciągnione, pręty zbrojeniowe,
metalowe zgrzewane maty zbrojeniowe, stalowe profile, kształtowniki zimno i gorąco walcowane: ceowniki, kątowniki, dwuteowniki, profile zamknięte, metalowe rury i kosze perforowane, stalowe
konstrukcje, kratownice, slupy, dźwigary, bramy przesuwne, furtki,
przęsła ogrodzeniowe, balustrady, podesty i podłogi, 7 maszyny,
części maszyn, urządzenia i akcesoria do produkcji blach perforowanych (sita blaszane) i siatek, sita: sita blaszane o oczkach: okrągłych, kwadratowych, podłużnych i układach oczek: prosty, mijany, sita tarkowe, sita szczelinowe-zgrzewane (oprawione w ramę
jako przesiewacze), sita (maty) gumowane z metalu w połączeniu
z tworzywem sztucznym-poliuretanem lub gumą dla przemysłu
wydobywczego i spożywczego, siatki: siatki cięto-ciągnione, siatki
zgrzewane, siatki plecione dla maszyn rolniczych i budownictwa,
ciągarki do drutu, ciągadła, dłutownice, dziurkarki, formy, frezarki,
giętarki, imaki do narzędzi, kowarki, krawędziarki, giętarki, zwijarki, maszyny do karbowania, cięcia, łączenia i skręcania blach, narzędzia maszynowe, łożyska, manipulatory, obcinarki, obrabiarki,
nitownice, piły, podnośniki, prasy, prostownice, silniki inne niż
do pojazdów lądowych, spawarki elektryczne, szlifierki, walcarki,
urządzenia do wulkanizacji, wycinarki szczelin, maszyny drukarskie,
20 metalowe meble, meble perforowane i z siatki cięto-ciągnionej,
fronty biurek, regały magazynowe, stoły metalowe, siedzenia metalowe, 40 obróbka metali, obróbka plastyczna blach: wykrawanie
na prasie rewolwerowej, cięcie na gilotynach blach, gięcie blach
na prasach krawędziowych, wykrawanie i przetłaczanie na prasach
mimośrodowych i hydraulicznych, zwijanie blach, wypalanie i cięcie metalu: plazmą i gazami technicznymi, obróbka skrawaniem:
toczenie, wiercenie: na wiertarce współrzędnościowej i promieniowej, frezowanie, szlifowanie: na płasko i na okrągło, struganie,
dłutowanie, frezowanie kół zębatych walcowych, obróbka cieplna:
hartowanie, nawęglanie, łączenie materiałów: spawanie, spawanie
łukowe, spawanie elektrodą wolframową i topliwą, spawanie gazowe, zgrzewanie blach, powlekanie metali, obróbka powierzchni metali, polerowanie, platerowanie, trasowanie laserem, usługi
kowalskie, usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych
i gumy, obróbka plastyczna tworzyw sztucznych, obróbka tkanin:
apreturowanie, barwienie, dekatyzowanie, krojenie, obrębianie,
impregnowanie ognioodporne i wybielanie tkanin, pranie tkanin,
usługi krawieckie w zakresie szycia odzieży, bielizny i przeróbki
odzieży, usługi drukowania, druk sitowy jednokolorowy i wielokolorowy na tkaninach białych i kolorowych, wulkanizacja, druk cyfrowy, sitodruk, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów szklanych,
recykling odpadków i odpadów.

(111) 319049
(220) 2018 07 09
(210) 487986
(151) 2019 02 28
(441) 2018 09 10
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) TacTick
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, 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 plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy,
herbicydy, środki odstraszające owady, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii.
(111) 319050
(220) 2018 07 09
(210) 487988
(151) 2019 03 12
(441) 2018 10 22
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA smile+
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(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 02.09.01, 24.17.05, 26.11.01, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, pasty
do zębów, 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych,
leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, środki opatrunkowe, kleje do protez dentystycznych, kleje
do przymocowywania protez, lecznicze żele do higieny jamy ustnej
aplikowane za pomocą szczoteczek, 21 szczoteczki do zębów, futerały na szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów.
(111) 319051
(220) 2018 07 17
(210) 488315
(151) 2019 03 11
(441) 2018 10 08
(732) KANCELARIA TRANSPORTOWA KOBEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) LOCATRUCK
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.11.10, 26.13.25
(510), (511) 9 urządzenie nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, 45 usługi
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 319052
(220) 2018 07 18
(210) 488343
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) HERLITZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo, PL.
(540) Royalite
(540)

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.09.02, 24.09.05
(510), (511) 4 świece, 16 serwetki jednorazowe, girlandy papierowe, obrusy papierowe, torby na prezenty, papier do pakowania prezentów, folia do pakowania prezentów, rozetki papierowe, wstążki
papierowe, 21 wykałaczki drewniane, talerze papierowe, kubki plastikowe, kubki papierowe, słomki do picia, mieszadełka do koktajli,
26 wstążki ozdobne, rozetki, 28 trąbki papierowe, balony, czapki karnawałowe, serpentyny, konfetti.
(111) 319053
(220) 2018 07 20
(210) 488476
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 13
(732) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
(540) PiaGel
(510), (511) 5 gazy do celów medycznych, gąbki do celów medycznych, majtki chłonne, pieluchy, majtki higieniczne, pieluchomajtki,
pieluszki dla niemowląt, podpaski higieniczne, tampony, waciki
do celów medycznych, wkładki higieniczne, 10 gąbki chirurgiczne,
materace dmuchane do celów medycznych, materace położnicze,
ochraniacze zębów do celów dentystycznych, prześcieradła do użytku medycznego, 21 gąbki kosmetyczne, gąbki do makijażu, gąbki
do ciała, gąbki do użytku domowego, gąbki do czyszczenia, gąbki toaletowe, gąbki roślinne, 44 łaźnie do celów higienicznych, hodowla
zwierząt, łaźnie tureckie, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi ogrodnicze, usługi w zakresie szkółek roślin, usługi medyczne, opieka paliatywna, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi,
opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale,
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usługi dentystyczne, usługi klinik medycznych, usługi medycyny
alternatywnej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie pielęgnacji
zwierząt, usługi weterynaryjne.

(111) 319054
(220) 2018 07 20
(210) 488492
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Gdynia, PL.
(540) Quadrille Spa
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 24.09.03, 24.17.02
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania
rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, udostępnianie basenów kąpielowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi:
imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk,
pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych
klubów, usługi klubowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 44 usługi w zakresie troski o zdrowie, sprawność oraz urodę istot ludzkich, usługi świadczone w saunach, salonach SPA oraz salonach odnowy biologicznej.
(111) 319055
(220) 2018 07 23
(210) 488503
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 29
(732) MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Property-Ad
(510), (511) 36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości,
lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową,
usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania 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 doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie wspólnotami
mieszkaniowymi, informacja o powyższych usługach.
(111) 319056
(220) 2018 06 09
(210) 486913
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 13
(732) KLIMAS KATARZYNA PRACOWNIA ZŁOTNICZA, Katowice, PL.;
MALINOWSKA ANNA GEM STUDIO, Katowice, PL.
(540) oe BIZOE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, biżuteria sztuczna, biżuteria emaliowana, biżuteria platynowa, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do toreb, biżuteria do ubrań, artykuły ozdobne do użytku osobistego, metale szlachetne i ich stopy, naszyjniki, wyroby jubilerskie
z perłami, wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, pierścionki,
pierścionki złote, pierścionki pozłacane, srebrne pierścionki, pierścionki powlekane srebrem, pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki wykonane z metali nieszlachetnych, wyroby
jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie do osobistej
ozdoby, ozdoby, ozdoby do odzieży wykonane z metali szlachetnych,
ozdoby do torebek wykonane z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane
ze stopów metali szlachetnych, bransoletki, amulety, łańcuszki, zawieszki, broszki, medaliony, naszyjniki, perły, kamienie szlachetne,
syntetyczne kamienie szlachetne, sztuczne kamienie szlachetne,
półprzetworzone kamienie szlachetne i ich imitacje, kamienie szlachetne nieobrobione i półobrobione oraz ich imitacje.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 319057
(220) 2018 06 13
(210) 487057
(151) 2019 02 28
(441) 2018 08 13
(732) ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) OPTIMA-145
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do regulacji przepływu energii
elektrycznej, bloki do rozprowadzania prądu elektrycznego, rozdzielnice elektryczne, rozdzielnice wnętrzowe wysokiego napięcia,
rozdzielnice wysokiego napięcia w izolacji gazowej.
(111) 319058
(220) 2018 06 13
(210) 487060
(151) 2019 02 28
(441) 2018 08 13
(732) ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) PONTIS PM
(510), (511) 9 przewody szynowe w izolacji stałej, modułowe systemy przewodów szynowych do transmisji i rozdziału energii elektrycznej, przewody szynowe małej mocy.
(111) 319059
(220) 2018 06 13
(210) 487061
(151) 2019 02 28
(441) 2018 08 13
(732) ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) PONTIS PS
(510), (511) 9 przewody szynowe w izolacji stałej, modułowe systemy przewodów szynowych do transmisji i rozdziału energii elektrycznej, przewody szynowe średniej mocy.
(111) 319060
(220) 2018 06 13
(210) 487062
(151) 2019 02 28
(441) 2018 08 13
(732) ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) PONTIS PD
(510), (511) 9 przewody szynowe w izolacji stałej, modułowe systemy przewodów szynowych do transmisji i rozdziału energii elektrycznej, przewody szynowe dużej mocy.
(111) 319061
(220) 2017 08 02
(210) 474908
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) GREEN CLOVER
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, whisky irlandzka.
(111) 319062
(220) 2017 08 02
(210) 474910
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) TOP
(540)

(531) 01.15.05, 27.05.01
(510), (511) 4 świece, świeczki, znicze nagrobne nieelektryczne,
wkłady do zniczy.
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(111) 319063
(220) 2017 08 17
(210) 475456
(151) 2019 03 12
(441) 2017 12 18
(732) ELAB EDUCATION LABORATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) E ELAB EDUCATION LABORATORY
(540)

Kolor znaku: granat, biały
(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
organizowanie i prowadzenie konferencji, tłumaczenia, organizowanie obozów wakacyjnych [w zakresie rozrywki], organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych [szkolenia], organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, wyższe uczelnie [edukacja], poradnictwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], organizowanie
i obsługa zjazdów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, sprawdziany edukacyjne, informacja o edukacji, nauczanie
korespondencyjne.
(111) 319064
(220) 2018 08 20
(210) 489501
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) TOMAHAWK
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa,
wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 319065
(220) 2018 08 20
(210) 489517
(151) 2019 02 19
(441) 2018 10 22
(732) DĄBROWSKA EWELINA PIZZERIA GRANDE, Kamień, PL.
(540) PIZZERIA GRANDE
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 25.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 319066
(220) 2018 08 20
(210) 489524
(151) 2019 03 18
(441) 2018 10 22
(732) PURE LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Choroszcz, PL.
(540) Porcja Dobra
(510), (511) 29 żywność na bazie owoców, żywność na bazie warzyw,
żywność na bazie mleka i produktów mlecznych, przekąski na bazie
owoców, owoce suszone, owoce konserwowane, sałatki owocowe,
kompoty owocowe, chipsy i chrupki owocowe, dżemy, marmolady,
galaretki owocowe, przeciery owocowe, rodzynki, orzechy i migdały spreparowane, orzechy laskowe, bakalie i mieszanki bakaliowe,
konserwy i marynaty warzywne, sałatki warzywne, warzywa suszone, przeciery warzywne, przetwory warzywne, oleje jadalne, mleko,
mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko kokosowe, mleko migdałowe, produkty mleczne, 30 produkty spożywcze na bazie
zbóż, owocowe słodycze, batony zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przyprawy,
pastyła, pastylki, chałwa, miód, kawa, kasze, żywność dietetyczna
na bazie mąki zawarta w klasie 30, 35 prowadzenie sklepu i hurtowni z wyrobami spożywczymi, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż
on-line towarów: żywność, żywność na bazie owoców, żywność
na bazie warzyw, żywność na bazie mleka i produktów mlecznych,
przekąski na bazie owoców, owoce suszone, owoce konserwowane,
sałatki owocowe, kompoty owocowe, chipsy i chrupki owocowe,
dżemy, marmolady, galaretki owocowe, przeciery owocowe, rodzyn-
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ki, orzechy i migdały spreparowane, orzechy laskowe, bakalie i mieszanki bakaliowe, konserwy i marynaty warzywne, sałatki warzywne,
warzywa suszone, przeciery warzywne, przetwory warzywne, oleje
jadalne, mleko, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko
kokosowe, mleko migdałowe, produkty mleczne, produkty spożywcze na bazie zbóż, owocowe słodycze, batony zbożowe, wyroby cukiernicze i słodycze, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu,
przyprawy, pastyła, pastylki, chałwa, miód, kawa, kasze, żywność
dietetyczna na bazie mąki.

(111) 319067
(220) 2018 08 22
(210) 489581
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) WŁODARSKI RYSZARD PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE NASH, Łódź, PL.
(540) MEZZO
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 3 środki toaletowe, kosmetyki, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 18 walizy, torby podróżne, torby, plecaki, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasolki, 25 odzież, nakrycia głowy, skarpety, obuwie.
(111) 319068
(220) 2018 07 23
(151) 2019 03 04
(441) 2018 09 10
(732) BRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Lisów, PL.
(540) BRUK
(540)

(210) 488518

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 19 kostka brukowa, ogrodzenia niemetalowe, schody
niemetalowe, ogrodzenia balkonowe, palisady niemetalowe, kostki brukowe betonowe, beton, podłogi betonowe, betonowe rury,
pachołki betonowe, słupy betonowe, sklepienia betonowe, bloczki
betonowe, płyty betonowe, płyty chodnikowe, betonowe elementy
budowlane, betonowe elementy brukowe, gotowe betonowe elementy budowlane, bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów
rzeki, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, kratki burzowe
[drenażowe konstrukcje betonowe], kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje betonowe], ściany betonowe do celów budowlanych,
wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, panele betonowe.
(111) 319069
(220) 2018 07 23
(210) 488522
(151) 2019 03 04
(441) 2018 09 10
(732) NOWAK ADAM HURTOWNIA NOWAK, Krotoszyn, PL.
(540) HURTOWNIA Nowak NAPOJE PIWO WINO ALKOHOLE
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe.
(111) 319070
(220) 2018 07 23
(210) 488523
(151) 2019 03 04
(441) 2018 09 10
(732) VELMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) hi way
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(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk [urządzenia
do transmisji], interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne [światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urządzenia
do zdalnego sterowania, 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych), komputerowe bazy danych (systematyzacja danych
abonentów), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi
reklamowe za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i Internetu, 37 instalowanie i naprawa telefonów i urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądu urządzeń
informatycznych i telekomunikacyjnych, 38 telewizja kablowa nadająca informacje, nadawanie telewizji kablowej, transmisja telewizji
kablowych, usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji, nadawanie programów w telewizji, użytkowanie systemów
telewizji kablowej, usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści
wideo, audio i telewizji, emisja programów telewizyjnych za pomocą
usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view],
usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), transmisje audycji telewizyjnych, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja programów radiowych, usługi nadawania
programów telewizyjnych, nadawanie programów przez satelitę,
nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów
telewizyjnych i radiowych, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja
programów telewizyjnych drogą kablową: nadawanie i transmisja
programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, interaktywne usługi nadawania programów i łączności,
emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, emisja
programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, transmisja
programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, nadawanie
programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity
pozaziemskiej, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych
za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji audiowizualnej, usługi
łączności audiowizualnej, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, przesyłanie informacji drogą online, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność telegraficzna, przesyłanie faksów,
przesyłanie wiadomości, zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości,
41 usługi rozrywkowe telewizji przemysłowej, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, produkcja programów radiowych
lub programów telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja programów telewizji kablowej, produkcja radiowych
programów rozrywkowych, realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja programów dla telewizji kablowej, produkcja
programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja tematycznych
programów telewizyjnych, udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja
i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie programów
rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produkcji programów
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radiowych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych
i radiowych, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, rozrywka interaktywna online, usługi w zakresie publikowania
online, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych
i online, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych
i online, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja],
usługi studia nagrań, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie taśm wideo, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, 42 analizy systemów komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i projektowe dotyczące
telekomunikacji, informatyki i Internetu, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie systemów
komputerowych.

(111) 319071
(220) 2018 08 17
(210) 489469
(151) 2019 03 22
(441) 2018 10 15
(732) FOOD & FRIENDS MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Ambasador
EUROPEJSKIEJ
STOLICY
KULTURY
GASTRONOMICZNEJ 2019
(540)
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(540)

(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.12, 27.05.01
(510), (511) 16 atlasy, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania,
inne niż do gier, karty pocztowe, książki, mapy geograficzne, materiały drukowane, notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], plany, publikacje
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki, segregatory na luźne
kartki, skoroszyty na dokumenty, skoroszyty do dokumentów, zakładki do książek, zakładki do stron, 41 fotografia, fotoreportaże,
informacja o imprezach rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych.
(111) 319073
(220) 2018 08 16
(210) 489423
(151) 2019 03 07
(441) 2018 10 22
(732) ADGAR POLAND B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BeYS
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.05, 24.17.07
(510), (511) 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo
w zakresie obrotu nieruchomościami, leasing i wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,
wynajem nieruchomości komercyjnych, administrowanie i zarządzanie powierzchniami biurowymi, wynajem powierzchni biurowych.
Kolor znaku: czarny, jasnobrązowy, jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw
sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym
lokali i ukazujące potrawy, 35 sługi w zakresie reklamy, promocji,
przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet,
38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu
do baz danych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność
poprzez sieć światłowodów, dostęp do treści stron internetowych
i portali, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej
i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone
przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.
(111) 319072
(220) 2018 08 20
(151) 2019 03 06
(441) 2018 10 15
(732) KŁOS KAROL S3G, Warszawa, PL.
(540) MAPOWNIK

(210) 489498

(111) 319074
(220) 2018 08 16
(151) 2019 03 01
(441) 2018 10 22
(732) BIURO PLUS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) SoftMax
(540)

(210) 489428

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki kosmetyczne do pielęgnacji ciała i urody, środki
pod prysznic i do kąpieli, dezodoranty osobiste, środki do mycia i pielęgnacji włosów, mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji podłóg, preparaty do czyszczenia podłóg, mydła, mydła dezynfekujące,
produkty do mycia rąk, pasty do podłóg i mebli, woski do podłóg,
preparaty do polerowania, preparaty antystatyczne do celów domowych, detergenty, preparaty do zmywania naczyń, środki do mycia,
czyszczenia, szorowania w tym płyny do mycia, płyny do zmywania
naczyń, tabletki do zmywarek, kapsułki do prania, 5 preparaty dezynfekcyjne, preparaty do celów sanitarnych, preparaty do zwalczania robactwa, insektów i szkodników, preparaty odstraszające insekty, środki bakteriobójcze, środki pasożytobójcze, dezodoranty inne
niż osobiste, odświeżacze powietrza, 16 papier toaletowy, ściereczki
papierowe do wycierania stosowane także jako papier toaletowy,
ręczniki kuchenne w rolkach, obrusy papierowe, serwetki papierowe, papier wchłaniający w rolkach, ściereczki papierowe do czyszczenia do użytku domowego, bibułki do wycierania twarzy, ściereczki papierowe do celów higienicznych i pielęgnacyjnych, papierowe
ręczniki kuchenne i kąpielowe, chusteczki papierowe, chusteczki
papierowe do twarzy, powyżej wymienione towary w opakowaniach
o wielkości przeznaczonej dla gospodarstw domowych, w opakowaniach zbiorczych i przemysłowych, papier maszynowy.
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(111) 319075
(220) 2018 06 13
(210) 487063
(151) 2019 02 27
(441) 2018 08 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LONG4LASHES COLOR POWER
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywki
do włosów, maski do włosów, preparaty do pielęgnacji rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do pielęgnacji paznokci, środki
do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do usuwania makijażu, 5 preparaty
farmaceutyczne, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, produkty do włosów do celów leczniczych.
(111) 319076
(220) 2017 08 30
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) TARANTINO’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TARANTINO CRAFT BEER & FOOD
(540)

kosmetyków, 44 konsultacje dotyczące kosmetyków i zabiegów kosmetycznych, doradztwo dotyczące kosmetyków i zabiegów kosmetycznych.

(111) 319078
(220) 2017 10 03
(210) 477220
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) PBO NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Klonówiec, PL.
(540) PBO DEWELOPER
(540)

(210) 475965

(531) 19.07.09, 27.05.01
(510), (511) 41 dyskoteki, świadczenie usług w zakresie karaoke, nocne kluby, usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, organizowanie
i prowadzenie koncertów, rozrywka, 43 restauracje, bary szybkiej
obsługi (snack-bary), kawiarnia, restauracje samoobsługowe, usługi
barowe.
(111) 319077
(220) 2017 10 03
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) PERFECT COLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PC PERFECTCOLL
(540)

2073

(210) 477204

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki do włosów, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów,
5 suplementy diety dla ludzi, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, kremy lecznicze, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 8 narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach
pielęgnacyjnych, 10 przyrządy do terapii odmładzających i terapii
ciała, przyrządy i urządzenia do masażu i mikoromasażu kosmetycznego, urządzenia do masażu generujące wibracje ultradźwiękowe
do stosowania w kosmetologii, urządzenia do leczenia cellulitu, aparatura do mikrodermabrazji, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, przyrządy elektromedyczne do kuracji odchudzających,
urządzenia do zabiegów bezinwazyjnego napinania i konturowania
twarzy i ciała, urządzenia do zabiegów jonoforezy, urządzenia do zabiegów łagodzenia podrażnień skóry, profesjonalne urządzenia kosmetologiczne do użytku domowego, 11 lampy kwarcowe ultrafioletowe do celów kosmetycznych, 21 aplikatory kosmetyczne, przybory
kosmetyczne, 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów kosmetycznych, 41 usługi edukacyjne w zakresie kosmetologii i terapii kosmetycznej, 42 badania w dziedzinie kosmetologii,
badania w dziedzinie kosmetyki, testowania kosmetyków, badania
naukowe dotyczące kosmetyków, analiza laboratoryjna w dziedzinie

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 37 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, budownictwo przemysłowe, lądowe i wodne, montaż i konserwacja instalacji budowlanych, rozbiórka
obiektów budowlanych, prace związane z przygotowaniem terenu
pod budowę, 42 projektowanie budynków i innych obiektów przemysłowych, doradztwo budowlane.
(111) 319079
(220) 2017 10 03
(210) 477222
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) PBO NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Klonówiec, PL.
(540) PBO DEWELOPER
(540)

(531) 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 36 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 37 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, budownictwo przemysłowe, lądowe i wodne, montaż i konserwacja instalacji budowlanych, rozbiórka
obiektów budowlanych, prace związane z przygotowaniem terenu
pod budowę, 42 projektowanie budynków i innych obiektów przemysłowych, doradztwo budowlane.
(111) 319080
(220) 2018 10 25
(210) 492010
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) BASSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KRÓLEWSKI DWÓR
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barów, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi
restauracji samoobsługowych, usługi barów przekąskowych, usługi
cateringowe, restauracje, restauracje z grillem, restauracje oferujące
dania na wynos, bary szybkiej obsługi [snack-bary], stołówki, kafeterie [bufety], rzeźbienie w jedzeniu, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, pensjonaty, domy turystyczne, motele, biura zakwaterowania,
usługi hotelowe, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, rezerwacja miejsc w hotelach, hostele,
rezerwacja miejsc w motelach, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacja miejsc w hostelach.

2074
(111) 319081
(220) 2017 11 10
(151) 2018 10 23
(441) 2018 05 07
(732) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) bambino 3 mydełka
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 478843

Kolor znaku: niebieski, różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, mydła pielęgnacyjne, mydła w kostce, produkty
z mydła, mydła w płynie.
(111) 319082
(220) 2017 11 22
(210) 479314
(151) 2019 03 06
(441) 2018 10 29
(732) TOKARSKI TOMASZ, Warszawa, PL.; STASIOWSKA AGATA,
Warszawa, PL.; MALINOWSKI MARIUSZ, Warszawa, PL.
(540) WIELKI SHOE
(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 wodoodpornej butów skórzanych, kleje do impregnacji wodoodpornej,
impregnaty przeciw plamom, chemikalia do impregnowania tekstyliów, substancje chemiczne do impregnacji tkanin, mieszanki chemiczne do impregnacji wodoodpornej, mastyks do skór, zmiękczacze 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 garbowania skór, produkty chemiczne do nabłyszczania skór, środki chemiczne do wyprawiania skór, oleje do przemysłowego garbowania skór, sole przemysłowe do konserwacji skór, oleje garbarskie do skór zwierzęcych,
mieszanki stosowane do garbowania skóry, środki do impregnacji
wodoodpornej skóry, substancje chemiczne do impregnacji skóry,
środki chemiczne do impregnacji skóry, preparaty chemiczne do nabłyszczania skóry, preparaty chemiczne do obróbki skóry, 2 barwniki
do obuwia, barwniki do powłok powierzchniowych, barwniki
do skór, barwniki do stosowania na tworzywach sztucznych, barwniki do stosowania na obuwiu, barwniki do tekstyliów, bejce do skóry,
czernidła [barwniki lub farby], farby do tkanin, farby o właściwościach naprawczych, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby
w sprayu, farby wodne, farby wodoodporne, farby akrylowe, farby
olejne, farby dekoracyjne, farby na bazie żywic syntetycznych, lakiery i pokosty, lakiery w sprayu, lakiery do malowania, lakiery w postaci
farb, mastyks [żywica naturalna], materiały wypełniające 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 barwiące, 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, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, aplikatory pasty do butów zawierające pastę, artykuły
do wybielania, balsamy, inne niż do celów medycznych, chemiczne
środki do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, czarne pasty do obuwia [preparaty do polerowania obuwia], czyszczące rozpuszczalniki
o właściwościach emulgujących, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty piorące do użytku profesjonalnego, detergenty w piance, elastyczne materiały ścierne, gąbki ścierne do szlifowania, gotowy 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
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do skóry [materiału], preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty
do prania chemicznego, preparaty do usuwania klejów, preparaty
do usuwania tłuszczu, preparaty do usuwania wosku, preparaty
do wybielania skóry, produkty do usuwania plam, proszki do polerowania, proszki do prania, rolki ścierne, spraye do obuwia, środki
czyszczące 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 niemowląt (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 wysokim 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 drewniane w stylu japońskim (geta),
cholewki do obuwia, czubki do butów, drewniaki i sandały w stylu
japońskim, drewniane korpusy drewniaków w stylu japońskim,
drewniane podpórki do drewniaków w stylu japońskim, dziane buty
dla niemowląt, eleganckie buty wyjściowe, espadryle, fleki do obuwia, gumiaki, gumowce, gumowe podeszwy do japońskich butów
jika-tabi, japonki, japońskie obuwie 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 skórzane, 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 przeciwdeszczowe, obuwie robocze, obuwie wojskowe,
obuwie wykonane z drewna, ochronne metalowe okucia do obuwia,
pantofle bez napiętka, 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, podeszwy do naprawy obuwia, podeszwy do obuwia, podeszwy do pantofli domowych, podeszwy do sandałów w stylu japońskim, podeszwy 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, sandały męskie, sandały niemowlęce, sandały w stylu japońskim
(zori), sandały z filcu w stylu japońskim, sandały z paskiem na palec
w stylu 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),
skarpetki męskie, skarpetki noszone jako kapcie, skarpetki przeciwpotne, 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,
skarpety 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, wytłaczane podeszwy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, zori [japońskie klapki], 37 czyszczenie obuwia, czyszczenie i naprawa skór,
czyszczenie odzieży, konserwacja, czyszczenie, reparacja skór, konserwacja i naprawa odzieży, naprawa i konserwacja obuwia, naprawa
i konserwacja wyrobów włókienniczych, polerowanie butów, pranie
artykułów odzieżowych, pranie materiałów tekstylnych, pranie tkanin, udzielanie informacji związanych z naprawą obuwia, udzielanie
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informacji związanych z usługami pralniczymi, usługi szewskie, usuwanie plam z tkanin, usuwanie plam ze skóry, 40 apreturowanie materiałów [tkanin], apreturowanie tekstyliów, barwienie 1 farbowanie
obuwia, barwienie nietkanych tekstyliów, barwienie odzieży, barwienie skór, barwienie tekstyliów, barwienie tkanin, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja materiałów tekstylnych, garbowanie skóry, impregnowanie wodoodporne tkanin, obróbka materiałów przy użyciu
substancji chemicznych, obróbka skór, obróbka tkanin w postaci impregnacji wodoodpornej, obróbka wyrobów włókienniczych i tkanin, usługi doradcze w zakresie barwienia, usługi polerowania, wybielanie tkanin, wybielanie tekstyliów, zabezpieczanie tkanin przed
wodą.			
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 319083
(220) 2018 04 09
(210) 484558
(151) 2019 03 07
(441) 2018 08 27
(732) JASIEWICZ ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
INŻYNIERYJNEGO TRANS-ZIEM, Kraków, PL.
(540) TZ TRANS-ZIEM
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 36 zarządzanie i administrowanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie nieruchomości, pośrednictwo w sprzedaży
majątku nieruchomego, wynajmowanie powierzchni na prowadzenie salonów sprzedaży pojazdów i wypożyczalni pojazdów, 37 informacja i nadzór budowlany, uszczelnianie i izolowanie budynków,
wynajem sprzętu budowlanego, usługi związane z wykonywaniem
budynków mieszkalnych i przemysłowych, dróg asfaltowych, betonowych i szynowych, budowa mostów, rurociągów, zapór, linii
przesyłowych elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, telekomunikacyjnych, rozbiórka i wyburzanie obiektów budowlanych, usługi
remontowe w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego
i przemysłowego, roboty montażowe, murarskie, dekarskie, wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, usługi malarskie,
tynkarskie, dekarskie, roboty ziemne, roboty wykończeniowe, wykonywanie instalacji elektrycznych, gazowych i wodnokanalizacyjnych
dla obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych, wynajem maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego, doradztwo budowlane, konserwacja i naprawa pojazdów, stacje diagnostyczne pojazdów, serwisowanie pojazdów, usługi myjni
pojazdów, usługi stacji benzynowych, usługi instalacyjne, sprzątanie
i czyszczenie obiektów, 39 transport drogowy towarów, magazynowanie i przechowywanie towarów, przeładunek towarów, konfekcjonowanie i sortowanie towarów, dostarczanie towarów do klientów,
usługi logistyczne w zakresie transportu, magazynowania i przeładunku towarów, transport osób, wynajmowanie i wydzierżawianie
pojazdów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie garaży, prowadzenie biur turystycznych i biur podróży w celu rezerwacji podróży
i organizacji podróży, 42 usługi inżynierskie w tym w zakresie budownictwa, opracowywanie projektów technicznych, technologicznych,
projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia,
projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie
i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia
krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury,
wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne,
urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów
budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie
budowli, ekspertyzy inżynierskie w tym w zakresie budownictwa.
(111) 319084
(220) 2017 12 11
(151) 2019 02 21
(441) 2018 09 17
(732) CARDERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) CARDERA

(210) 479966

2075

(510), (511) 9 bankomaty, karty bankomatowe, karty kredytowe,
dyski kompaktowe, programy komputerowe systemu operacyjnego,
oprogramowanie przeznaczone do obsługi produktów bankowych,
ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, optyczne magnetyczne nośniki informacji, urządzenia do komunikacji oraz transmisji
przetwarzania informacji i dyspozycji, wszystkie wyżej wymienione
towary nie do użytku w przemyśle włókienniczym, skórzanym, papierniczym i spożywczym, 35 usługi obsługi klientów-takie jak usługi
konsultingowe, w zakresie badania rynku i prognoz ekonomicznych,
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego, usługi
w zakresie badania rynku i sporządzania analiz rynkowych, usługi
pośrednictwa handlowego, usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży/odsprzedaży/pośrednictwa sprzedaży oraz gromadzenia na rzecz
osób trzecich oprogramowania umożliwiające odbiorcom dogodne
porównywanie i zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego,
sieciowego, biurowego, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności
i prognoz ekonomicznych, sporządzanie wyciągów z kont-prowadzone za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, call center
obejmujące prowadzenie aktywnych kampanii marketingowych,
usługi przetwarzania danych, usługi tworzenia informatycznej bazy
danych, 36 usługi finansowe i bankowe, bankowość elektroniczna,
usługi bankomatowe, operacje bankowe, prowadzenie rachunków
bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat
terminowych, przeprowadzanie operacji i rozliczeń pieniężnych
we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi przekazów pieniężnych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
emitowanie papierów wartościowych i obrót nimi, prowadzenie kont
depozytowych, papierów wartościowych, udostępnianie operacji finansowych za pośrednictwem bankomatów, wydawanie i obsługa
kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych,
usługi przekazu środków pieniężnych w obrocie międzynarodowym,
autoryzacja i rozliczanie transakcji bezgotówkowych, e-commerce
i mobilnych, elektroniczne usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, zarządzanie sieciami bankomatów, usługi windykacji
telefonicznej, usługi infolinii w dziedzinie bankowości i finansów,
42 usługi rozwoju oprogramowania w zakresie zapewniania infrastruktury, usług konserwacji i obsługi dotyczące oprogramowania, oprogramowanie do usługi wypożyczania dla systemów SPLA,
usługi wsparcia technicznego i utrzymywania oprogramowania,
usługi dla regionalnych użytkowników IT, a mianowicie zarządzanie
i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania
danych w miejscu ich zainstalowania, usługi instalacji i wdrażania
technologii IT na potrzeby osób trzecich, usługi tworzenia witryn
internetowych i innych źródeł informatycznych lub informacyjnych
dostępnych poprzez globalną sieć komputerową, dostarczanie narzędziowych programów wyszukujących do uzyskania informacji
i danych w globalnej sieci komputerowej, projektowanie i wdrażanie
dla osób trzecich witryn internetowych oraz utrzymywanie tych witryn dla osób trzecich w globalnej sieci komputerowej, wszystkie wyżej wymienione towary nie do użytku w przemyśle włókienniczym,
skórzanym, papierniczym i spożywczym.

(111) 319085
(220) 2018 01 23
(210) 481490
(151) 2019 03 13
(441) 2018 10 15
(732) PIOTROWSKI KRZYSZTOF LODOSFERA, Dębogórze, PL.
(540) Słony Karmel
(540)

(531) 27.05.01, 01.15.11, 11.03.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, 40 palarnie
kawy, 41 edukacja, rozrywka lub nauczanie jako usługi klubowe,
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, pracowni
specjalistycznych, koncertów, organizowanie przyjęć, kształcenie
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praktyczne, pokazy edukacyjne i rozrywkowe, organizowanie balów,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, rozrywka, 43 bufety, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, stałe lub mobilne, bary
szybkiej obsługi snack-bary.

(111) 319086
(220) 2018 01 24
(151) 2018 02 22
(441) 2018 05 07
(732) VINDICAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VINDICAT Odzyskujemy z mocy prawa
(540)

(210) 481541

(531) 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, analizy finansowe, agencje ściągania wierzytelności, transakcje finansowe, operacje finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zawieraniu transakcji finansowych, inwestycje kapitałowe, wycena nieruchomości,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, ekspertyzy dla celów fiskalnych,
ekspertyzy do celów podatkowych, 45 usługi prawne.
(111) 319087
(220) 2018 02 14
(151) 2019 03 07
(441) 2018 10 08
(732) MasterPay LLC, Buffalo, US.
(540) showup.tv
(540)

(210) 482357

Kolor znaku: różowy, szary
(531) 04.01.99, 24.15.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, usługi marketingowe, 38 fora [pokoje rozmów] dla
serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo
na żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, kultura fizyczna, nocne kluby, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów, organizowanie widowisk (impresariat), organizowanie konkursów piękności,
prowadzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi artystów estradowych, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, wypożyczanie
kamer wideo, wystawianie spektakli na żywo, 42 platforma jako
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usługa [PaaS], przechowywanie danych elektronicznych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 usługi serwisów społecznościowych online, usługi agencji
pośrednictwa w zawieraniu znajomości, licencjonowanie własności
intelektualnej.

(111) 319088
(220) 2018 05 24
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) WAWEL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) KCH
(540)

(210) 486314

Kolor znaku: zielony, niebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 07.01.12, 07.01.24,
26.05.01, 26.05.06, 26.05.08, 26.05.12, 26.13.25
(510), (511) 16 materiały drukowane, katalogi, prospekty, reprodukcje graficzne, fotografie, publikacje drukowane, albumy, rysunki, plakaty, artykuły papiernicze, papier listowy i do pakowania,
opakowania kartonowe, torby, worki, koperty i woreczki z papieru
i tworzyw sztucznych, wizytówki, nalepki, naklejki, pudła i pudełka
tekturowe lub papierowe, kalendarze, druki do wypełniania, broszury, taśmy przylepne do celów biurowych, karty, zawiadomienia
jako artykuły biurowe, szyldy kartonowe, banery wystawowe z folii
z tworzyw sztucznych jako materiały drukowane, kartki z życzeniami
i okolicznościowe, teczki papierowe i z tworzyw sztucznych, zeszyty,
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, również na stronach www, optymalizacja stron
internetowych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
publikowanie tekstów reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich i kompletowania dokumentacji budowlanych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, 37 budownictwo, budownictwo kubaturowe i przemysłowe, budowa i konserwacja rurociągów, budowa
i naprawa magazynów, informacja o budownictwie i naprawach
na stronach www, izolowanie budynków, konsultacje budowlane,
montaż rusztowań, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem
sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 42 usługi projektowania technicznego, inżynieria techniczna,
opracowywanie projektów technicznych, usługi inżynieryjne, opracowywanie projektów budowlanych, planowanie urbanistyczne,
projektowanie budowlane, usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, prace badawczo-rozwojowe dla osób
trzecich, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
tworzenie stron internetowych dla osób trzecich, wzornictwo przemysłowe.
(111) 319089
(220) 2018 04 10
(210) 484626
(151) 2019 03 15
(441) 2018 08 13
(732) ŚWIERCZEWSKI MICHAŁ X-KOM, Kłomnice, PL.
(540) X-KOM G4M3R
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 alkoholomierze, anteny, aplikacje komputerowe
do pobrania, baterie elektryczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania
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danych], czytniki książek cyfrowych, diody świecące [LED], elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania,
elektroniczne pióra [ekranopisy], etui na smartfony, folie ochronne
dostosowane do smartfonów, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, głośniki, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable
światłowodowe, kamery wideo, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie)
(monopody ręczne), klawiatury komputerowe, ładowarki do baterii,
mikrofony, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz,
nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki sygnałów elektronicznych, paski do telefonów komórkowych, podkładki pod myszy komputerowe, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, przenośne odtwarzacze multimedialne, sprzęt
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, statywy do aparatów fotograficznych, torby do noszenia komputerów, wagi analizujące masę ciała, wyzwalacze migawki [fotografia], zegarki inteligentne,
zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę
do rzeczywistości wirtualnej, komputery, tablety, komputery przenośne [laptopy], komputery przenośne [notebooki], rysiki komputerowe, uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów,
uchwyty do mocowania przystosowane do monitorów komputerowych, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia
rąk, uchwyty na tablety przystosowane do użytku w samochodach,
uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń nawigacyjnych, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, uchwyty do kamer
montowanych do kasków, uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, uchwyty
samochodowe do telefonów, uchwyty do aparatów fotograficznych,
uchwyty do głośników, huby USB, komputerowe koncentratory sieciowe, obudowy ochronne do dysków komputerowych, obudowy
przystosowane do komputerów, baterie do ponownego ładowania,
banki energii, podkładki chłodzące do komputerów przenośnych,
20 podstawki pod laptopy, fotele, meble komputerowe.

(111) 319090
(220) 2018 04 10
(210) 484638
(151) 2019 03 15
(441) 2018 08 13
(732) ŚWIERCZEWSKI MICHAŁ X-KOM, Kłomnice, PL.
(540) X-KOM HOME & OFFICE
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, czarny, niebieski, ciemnoróżowy,
różowy, ciemnofioletowy, fioletowy, jasnofioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 alkoholomierze, anteny, aplikacje komputerowe
do pobrania, baterie elektryczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania
danych], czytniki książek cyfrowych, diody świecące [LED], elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania,
elektroniczne pióra [ekranopisy], etui na smartfony, folie ochronne
dostosowane do smartfonów, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, głośniki, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable
światłowodowe, kamery wideo, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie)
(monopody ręczne), klawiatury komputerowe, ładowarki do baterii,
mikrofony, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz,
nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki sygnałów elektronicznych, paski do telefonów komórkowych, podkładki pod myszy komputerowe, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, przenośne odtwarzacze multimedialne, sprzęt
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, statywy do aparatów fotograficznych, torby do noszenia komputerów, wagi analizujące masę ciała, wyzwalacze migawki [fotografia], zegarki inteligentne,
zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę
do rzeczywistości wirtualnej, komputery, tablety, komputery przenośne [laptopy], komputery przenośne [notebooki], rysiki komputerowe, uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów,
uchwyty do mocowania przystosowane do monitorów komputerowych, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia
rąk, uchwyty na tablety przystosowane do użytku w samochodach,
uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń nawigacyjnych, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, uchwyty do kamer
montowanych do kasków, uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, uchwyty
samochodowe do telefonów, uchwyty do aparatów fotograficznych,
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uchwyty do głośników, huby USB, komputerowe koncentratory sieciowe, obudowy ochronne do dysków komputerowych, obudowy
przystosowane do komputerów, baterie do ponownego ładowania,
banki energii, podkładki chłodzące do komputerów przenośnych,
20 podstawki pod laptopy, fotele, meble komputerowe.

(111) 319091
(220) 2018 02 20
(151) 2019 03 07
(441) 2018 10 08
(732) SKORUPKA PIOTR UNBROKEN, Rzeszów, PL.
(540) UNBROKEN
(540)

(210) 482582

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 bandany, bielizna, bielizna termoaktywna, bluzy
sportowe, buty do wody, buty sportowe, buty turystyczne, chusty,
czapki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, kąpielówki, kostiumy
kąpielowe, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów,
kurtki, legginsy, polary, rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, rękawiczki, sandały i buty plażowe, skarpety,
spodenki, spodnie, spódnice, topy, T-shirty z krótkim rękawem,
28 artykuły gimnastyczne i sportowe, ciężarki na nadgarstki i kostki
do ćwiczeń, drążki do ćwiczeń, ekspandery, futerały przystosowane
do noszenia artykułów sportowych, hantle, hantle kettlebell, nagolenniki do użytku sportowego, nakolanniki do użytku sportowego,
obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń, obciążniki na nogi, ochraniacze
do użytku w sporcie, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego,
pasy do podnoszenia ciężarów, piłki do ćwiczeń, przenośny domowy
sprzęt gimnastyczny, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
przyrządy stosowane w kulturystyce, rękawice wykonane specjalnie
do noszenia podczas uprawiania sportu, skakanki, sprzęt do treningu sztuk walki, sprzęt sportowy, taśmy do ćwiczeń, trampoliny treningowe, worki treningowe, 30 batony i batonik, biszkopty, chałwa,
chipsy, ciastka, ciasto, cukier, cukierki, cukierki w formie pastylek, cukierki z galaretki, czekolada, galaretki owocowe jako słodycze, guma
do żucia nie do celów medycznych, herbata, kawa, lizaki, mąka i produkty zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki zbożowe,
przekąski zbożowe, słodycze do ssania, słodycze w formie cukierków,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze i słodycze.
(111) 319092
(220) 2018 02 27
(210) 482826
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa, PL.; OLESIAK
KRZYSZTOF, Warszawa, PL.; OLESIAK MARCIN, Piaseczno, PL.
(540) Kołacz na okrągło
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy, beżowy, biały
(531) 08.01.15, 08.01.16, 08.01.25, 26.01.02, 26.01.04, 26.02.07,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 30 bajgle, ciasta słodkie lub słone, ciasto w proszku, ciasto na słodkie wypieki, 43 bary, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, kawiarnia, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych,
usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi barów w zakresie szybkiej obsługi, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.		
(551) wspólne prawo ochronne

2078

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 319093
(220) 2018 02 27
(210) 482827
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa, PL.; OLESIAK
KRZYSZTOF, Warszawa, PL.; OLESIAK MARCIN, Piaseczno, PL.
(540) Bafra KEBAB
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony
(531) 26.04.03, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba,
43 bary, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, przygotowanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności w restauracjach
i barach, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi
barów typu fast-food na wynos, usługi mobilnych restauracji, usługi
restauracji fast-food, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów w zakresie szybkiej obsługi, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie
przygotowania posiłków, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 319094
(220) 2018 03 08
(210) 483259
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 05
(732) LUBASZKA-RDEST MAGDALENA MAGFACTORY, Olkusz, PL.
(540) MAG FACTORY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 26 włosy syntetyczne, włosy ludzkie, włosy sztuczne, kosmyki włosów, sploty włosów, siatki na włosy, tupety, włosy do przedłużania, akcesoria dekoracyjne do włosów, ozdoby do włosów, wałki
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy,
przyrządy do mocowania włosów, 35 sprzedaż, w tym sprzedaż przez
Internet towarów: szczotki do włosów, grzebienie, przyrządy do mocowania włosów, włosy syntetyczne, włosy ludzkie, włosy sztuczne,
kosmyki włosów, sploty włosów, siatki na włosy, tupety, włosy do przedłużania, akcesoria dekoracyjne do włosów, ozdoby do włosów, wałki
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy.
(111) 319095
(220) 2018 03 09
(210) 483323
(151) 2019 03 01
(441) 2018 11 05
(732) Chipita Industrial and Commercial Company S.A. with
distinctive title Chipita S.A., Metamorfossis, GR.
(540) 7DAYS Croissant
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 30 produkty kakaowe, produkty waniliowe, mąka pszenna, mąka mieszana do żywności, mąka i preparaty zbożowe (z wyjątkiem artykułów spożywczych dla zwierząt), batoniki zbożowe,
przekąski na bazie zbóż, zboża przetworzone do spożycia przez
ludzi (płatki owsiane i płatki z innych zbóż), potrawy na bazie mąki,
gotowe mieszanki do pieczenia chleba, ciasta, ciasteczka, naleśniki,
masy do ciasta, ciasto w proszku, jadalne dekoracje do ciast, ciastka
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ryżowe, przekąski na bazie ryżu, aromaty do ciast, bułki, bułka tarta, produkty chlebowe wszystkich rodzajów (frytki, chipsy, paluszki),
rurki, wafelki, rurki waflowe wypełnione orzechami laskowymi lub
nugatem lub kremem kakaowym lub wanilią, ciasta w postaci rolady,
rogaliki, magdalenki, strudel, wyroby cukiernicze i słodycze, ciasto
na wypieki, gofry, migdałowe wyroby cukiernicze, pasta migdałowa,
miód, pomadki [cukierki], chałwa, krakersy, ciastka, herbatniki, herbatniki słodowe, herbatniki typu petit-beurre, ptifurki [ciasteczka],
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie herbaty, masa kakaowa
lub czekoladowa, czekolada (polewa), czekolada nadziewana, czekolada w bloku, czekolada nadziewana orzechami i/lub produktami
zbożowymi i/lub owocami i ryżem, praliny.

(111) 319096
(220) 2018 03 14
(210) 483479
(151) 2019 03 13
(441) 2018 04 23
(732) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź, PL.
(540) ATRA
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami oraz
urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, przeznaczone dla osób pracujących na wysokościach, takie jak szelki bezpieczeństwa, uprzęże bezpieczeństwa, pasy i linki do pracy w podparciu, amortyzatory upadku
dla osób pracujących na wysokościach, linki i taśmy bezpieczeństwa,
linki i taśmy pomocnicze, liny asekuracji poziomej, zatrzaśniki, zaczepy, haki, zawiesia, urządzenia samohamowne stacjonarne i przesuwne
po prowadnicy giętkiej, bloczki podciągowe, odzież i obuwie zabezpieczające przed wypadkami, odzież ochronna, rękawice ochronne,
obuwie ochronne, okulary ochronne, kaski ochronne, osłony twarzy,
siatki zabezpieczające przed wypadkami, siatki ratunkowe, drzewołazy, słupołazy, 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji,
12 rowery, części konstrukcyjne rowerów, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 28 artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy.
(111) 319097
(220) 2018 03 20
(210) 483759
(151) 2019 02 06
(441) 2018 06 18
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Symcloza
(510), (511) 5 suplementy diety, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, środki dietetyczne i środki specjalnego przeznaczenia
żywieniowego o działaniu leczniczym, probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, wyroby medyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt i produkty dietetyczne dla osób chorych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, leki
na receptę stosowane do leczenia schizofrenii.
(111) 319098
(220) 2018 03 20
(210) 483780
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) GROBELNY RAFAŁ ZAKŁAD KOTLARSKO-INSTALACYJNY
WOD.KAN.GAZ. I C.O., Kowalew, PL.
(540) GROPEL
(510), (511) 11 kotły grzewcze.
(111) 319099
(220) 2018 03 20
(151) 2019 03 06
(441) 2018 10 29
(732) FETIM B.V., Amsterdam, NL.
(540) Solidfloor The professional’s choice
(540)

Kolor znaku: brązowy, beżowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12

(210) 483783
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(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, podłogi parkietowe z tworzyw sztucznych i drewna, podłogi z drewna, korka i okładzin, spody płyt podłogowych, przenośne podłogi niemetalowe.

skórzane, paski skórzane na ramię, torby sportowe, torby plażowe,
aktówki, torby podróżne, torby podróżne na odzież, zestawy podróżne ze skóry, walizy i walizki.

(111) 319100
(220) 2018 03 22
(210) 483920
(151) 2019 02 21
(441) 2018 09 17
(732) MORAWSKA-NOWOSIELSKA BARBARA PRZEDSIĘBIORSTWO
WYDAWNICZO-USŁUGOWE VARIA, Warszawa, PL.
(540) PRAGA UNITED
(540)

(111) 319102
(220) 2018 03 29
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) FUNDACJA HOBBIT, Wrocław, PL.
(540) FUNDACJA HOBBiT
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna gadżetów reklamowych: odzieży, odzieży sportowej, strojów plażowych i kąpielowych,
bielizny, T-shirtów, obuwia, nakryć głowy, szalików, kalendarzy, toreb, plecaków, portfeli, pasków, kubeczków, naczyń, materiałów
piśmiennych, materiałów biurowych, wyrobów kosmetycznych, wyrobów cukierniczych, słodyczy, napojów, artykułów pamiątkarskich,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu gadżetów reklamowych: odzieży, odzieży sportowej, strojów plażowych
i kąpielowych, T-shirtów, obuwia, nakryć głowy, szalików, odzieży,
kalendarzy, toreb, plecaków, portfeli, paków, kubeczków, naczyń,
wyrobów kosmetycznych, wyrobów perfumeryjnych, artykułów
piśmiennych, materiałów biurowych, wyrobów cukierniczych, słodyczy, napojów, artykułów pamiątkarskich, prowadzenie sklepów
internetowych z gadżetami reklamowymi, takimi jak:odzież, odzież
sportowa, stroje plażowe i kąpielowe, bielizna, T-shirty, obuwie,
nakrycia głowy, szaliki, kalendarze, torebki, plecaki, portfele, paski,
kubeczki, naczynia, materiały piśmienne, materiały biurowe, wyroby kosmetyczne, wyroby cukiernicze, słodycze, napoje, artykuły
pamiątkarskie, agencje reklamowe, aktualizowanie i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania finansowe,
badania z zakresu biznesu, badania opinii publicznej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie zarządzania biznesem, informacja handlowa, porady udzielane konsumentów dotyczące wyboru towarów i usług,
komputerowe pozyskiwanie danych do baz danych, marketing ukierunkowany, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów
reklamowych, optymalizacja stron komputerowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocyjnych, poszukiwania w zakresie
patronatu, prezentowanie produktów do celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama za pośrednictwem
nośników papierowych i sieci komputerowych, reklama typu „płać
za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, zestawienia statystyczne,
telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji gospodarczych
za pośrednictwem stron internetowych, usługi handlu detalicznego
on-line gadżetami reklamowymi, takimi jak: odzież, odzież sportowa,
stroje plażowe i kąpielowe, bielizna, T-shirty, obuwie, nakrycia głowy,
szaliki, kalendarze, torebki, plecaki, portfele, paski, kubeczki, naczynia, materiały piśmienne, materiały biurowe, wyroby kosmetyczne,
wyroby cukiernicze, słodycze, napoje, artykuły pamiątkarskie, usługi marketingowe, pośrednictwo w kojarzeniu kontrahentów, usługi
przeglądu prasy, usługi public-relations, opracowywania graficzne
dla celów reklamy, wynajem miejsc reklamowych.
(111) 319101
(220) 2018 03 27
(210) 484104
(151) 2019 03 07
(441) 2018 10 15
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER, Paryż, FR.
(540) MONTAIGNE
(510), (511) 18 torby, plecaki, torebki, kosmetyczki bez wyposażenia,
teczki ze skóry, skórzane etui na klucze, kufry i walizki, kopertówki,
małe torebki zapinane na sprzączkę, sakiewki skórzane, portfele,
etui na karty kredytowe, etui na wizytówki, portfeliki i portmonetki,
przywieszki do bagażu, torby szkolne, skórzane torby na ramię, paski

(210) 484220

(531) 04.02.20, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo organizacyjne w prowadzeniu działalności wspomagającej i rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
Rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji
charytatywnych, Wydawanie, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych w tym: druków, prospektów, broszur i innych
materiałów informacyjnych związanych z realizacją programów prospołecznych i kampanii społecznych, 36 Usługi w związku z działalnością dobroczynną: organizowanie zbiórek funduszy i zbiórek rzeczowych na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne,
Przydzielanie stypendiów, Usługi zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych i informacyjnych, 41 Doradztwo zawodowe, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem,
Informacja o edukacji, Informacja o rekreacji, Kształcenie praktyczne,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji,
staży, praktyk i wyjazdów studyjnych, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów: marynistycznych, muzycznych, plastycznych, językowych, teatralnych, ekologicznych, Organizowanie imprez masowych
i integracyjnych, Organizowanie zajęć i zawodów sportowych, Organizowanie festiwali muzycznych, Organizowanie różnych form
wypoczynku: biwaki, obozy, rajdy, rejsy ,wycieczki, Organizowanie
konkursów edukacyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie ochrony
środowiska, Propagowanie wiedzy o ochronie i regeneracji środowiska naturalnego i zasobów naturalnych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja czasopism, Publikacja
elektroniczna online periodyków i książek, Publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Usługi
edukacyjne i instruktażowe.
(111) 319103
(220) 2018 03 29
(210) 484223
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) FUNDACJA HOBBIT, Wrocław, PL.
(540) SURVIVAL & ADVENTURE SCHOOL HOBBIT-SAS SZKOŁA
PRZETRWANIA I PRZYGODY SAS
(540)

(531) 01.01.17, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe, Edukacja i szkolenia związane
z ochroną natury i środowiskiem, Informacja o edukacji, Informacja
o rekreacji, Kształcenie praktyczne, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie
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szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, staży, praktyk i wyjazdów studyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów: marynistycznych, muzycznych, plastycznych, językowych, teatralnych,
ekologicznych, Organizowanie imprez masowych i integracyjnych,
Organizowanie zajęć i zawodów sportowych, Organizowanie festiwali muzycznych, Organizowanie różnych form wypoczynku: biwaki, obozy, rajdy, rejsy, wycieczki, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, Pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja
czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(111) 319104
(220) 2018 10 25
(210) 492027
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) JR FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) VIVIAN
(510), (511) 29 zupy z makaronem, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, zupy, Sałatki warzywne, mięso i wędliny, ryby, drób, jaja, mleko, mleczne produkty, kefir [napój mleczny], jogurt, buliony, nabiał
i substytuty nabiału, gotowane owoce morza, hamburgery, sałatki
owocowe, zapiekanki [żywność], frytki, desery owocowe, desery
mleczne, 30 suche i świeże makarony, kluski i pierogi, mąka, makarony, świeży makaron, potrawy z makaronu, kluski gnocchi, gnocchi
na bazie mąki, makarony do zup, pierożki ravioli, świeże pierożki,
pierożki na bazie mąki, przekąski z produktów zbożowych, przekąski
sporządzone z produktów zbożowych, ciasta, ciastka, desery z muesli, naleśniki, placki, lody, pierogi, kluski, pizze, 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji,
doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu
o umowę franczyzy, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego
w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego,
usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 43 usługi
restauracyjne, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi
barów i restauracji, informacja o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje oferujące dania
na wynos, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary.
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(540)

Kolor znaku: zielony, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, fosforany (nawozy), mikroelementy (preparaty) dla roślin, nawozy dla rolnictwa, 35 publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych,
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich,
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych,
komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 usługi doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa.
(111) 319107
(220) 2018 10 29
(210) 492149
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) AGROCHEM PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy, PL.
(540) DOBROFOS
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, fosforany (nawozy), mikroelementy (preparaty) dla roślin, nawozy dla rolnictwa, 35 publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych,
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich,
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych,
komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 usługi doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa.
(111) 319108
(220) 2018 10 29
(210) 492163
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) UZDROWISKO POŁCZYN GRUPA PGU SPÓŁKA AKCYJNA,
Połczyn-Zdrój, PL.
(540) terra zdrój
(540)

(111) 319105
(220) 2018 10 25
(210) 492028
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) SIEDLIŃSKI TOMASZ RARE EVERYWHERE, Pasłęk, PL.
(540)
(540)

(531) 23.03.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 319106
(220) 2018 10 29
(210) 492148
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) AGROCHEM PUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy, PL.
(540) DOBROCaN

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 05.03.13, 05.03.15, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 borowinowy płyn do kąpieli, płyn do higieny intymnej,
płyn micelarny, borowinowy krem do rąk, borowinowy krem do stóp,
borowinowy krem do twarzy, peeling enzymatyczny, borowinowy
szampon do włosów, mydło naturalne z połczyńską borowiną, mydło solankowe peelingujące, sól do kąpieli z połczyńską borowiną,
sól do kąpieli z połczyńską solanką, borowinowy olejek do ciała i masażu, borowinowa maseczka do twarzy, musująca kula do kąpieli malina z cytryną, musująca kula do kąpieli magnolia, mleko do kąpieli,
35 sprzedaż kosmetyków.
(111) 319109
(151) 2019 03 21

(220) 2018 10 29
(441) 2018 12 03

(210) 492167
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(732) RED ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) UrboGym
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet w związku z artykułami i sprzętem sportowym, takimi jak: bieżnie elektryczne, rowerki, orbitreki, sztangi, trenażery, atlasy do ćwiczeń.
(111) 319110
(220) 2018 10 31
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SZTYWNIUTKO
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 492239

(111) 319111
(220) 2017 09 25
(210) 485272
(151) 2019 02 06
(441) 2018 09 17
(732) Omya AG, Oftringen, CH.
(540) Omya Agrocarb
(510), (511) 1 substancje na bazie węglanu wapnia do ulepszania
gleby.
(111) 319112
(220) 2018 04 30
(151) 2019 03 07
(441) 2018 06 18
(732) Girnar Exports, Bombaj, IN.
(540) Hiltop Gold Cup Tea
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485525

(111) 319113
(220) 2018 06 01
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) AGRO PATENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radymno, PL.
(540) AGRO PATENT
(540)

(210) 486608

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, a mianowicie usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie sprzedaży nawozów: mineralnych, wapniowych, naturalnych, organicznych, niekonwencjonalnych oraz pasz i komponentów
paszowych, maszyn i urządzeń rolniczych, materiału siewnego, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie kontaktów
biznesowych, usługi porównywania cen, usługi aukcyjne, usługi w zakresie wycen handlowych, usługi importu i eksportu, usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, usługi prenumeraty.
(111) 319114
(220) 2018 02 20
(210) 482573
(151) 2018 03 06
(441) 2018 05 07
(732) DEKRA CERTIFICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) DEKRA eCheck
(540)

Kolor znaku: szary, biały, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 24.17.20, 26.04.01, 26.04.05, 29.01.14
(510), (511) 35 marketing i reklama, usługi reklamowe i promocyjne
świadczone on-line poprzez komputerową bazę danych lub Internet,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, udostępnianie informacji dotyczących usług dla przemy-
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słu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów
technicznych, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju
personelu w formie elektronicznej, tworzenie I zarządzanie bazami
danych w wyżej wymienionym obszarze, informacje handlowe tworzone za pomocą baz danych, komercyjne zarządzanie biznesem
w celu wspierania komercjalizacji produktów i usług w kontekście
handlu elektronicznego, badania rynku i analizy (online), organizacja i przeprowadzanie testów, badań opinii publicznej oraz ankiet
badawczych z zakresu zarządzania firmą (online), przeprowadzanie
badań w zakresie działalności gospodarczej (online), konsultacje
w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, zarządzanie plikami komputerowymi, gromadzenie, systematyzowanie,
przechowywanie i gromadzenie danych, parametrów i informacji w pliku centralnym, kompilacja statystyk, gromadzenie danych
i informacji za pomocą kwestionariuszy, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, informacja o działalności gospodarczej, w szczególności dostarczanie informacji biznesowej związanej z oprogramowaniem, w tym z oprogramowaniem i aplikacjami
do urządzeń przenośnych, dystrybucja oprogramowania i aplikacji
z zakresu identyfikacji elektronicznej, aktualizacja, utrzymywanie
i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 41 nauczanie i szkolenie, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie zajęć szkoleniowych i instruktażowych oraz doszkalających, usługi edukacyjne związane
ze szkoleniami zawodowymi, edukacja i szkolenia w dziedzinie
przetwarzania danych elektronicznych, publikowanie i wydawanie
druków, 42 oprogramowanie komputerowe, programowanie komputerowe, a mianowicie projektowanie, opracowywanie, tworzenie,
utrzymywanie i aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
w tym oprogramowania do urządzeń przenośnych, interfejsu oprogramowania i aplikacji służących do: certyfikacji produktów, usług
i sprzętu, zarządzania gwarancjami, testowania norm i kryteriów certyfikacji, obsługi posprzedażowej, ochrony przed kradzieżą produktów, elektronicznej identyfikacji produktów, naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie w dziedzinie elektronicznej
identyfikacji produktów, uaktualnianie baz danych, przetwarzanie
danych, badania i analizy prawne, udzielanie i wynajem czasu dostępu do baz danych, przeprowadzanie kontroli jakości, ocena, porównywanie, sprawdzanie i certyfikowanie produktów, usług i sprzętu,
przygotowanie i testowanie norm i kryteriów certyfikacji, certyfikacja systemów zarządzania, certyfikacja standardów jakości i obsługi
procesów w branży mobilności, doradztwo techniczne i badania
techniczne, przygotowywanie raportów eksperckich, analiz i ekspertyz technicznych, audytów, opinii ekspertów, doradztwo prawne
i informacje w tym zakresie, sporządzanie ekspertyz technicznych,
doradztwo techniczne z zakresu sporządzania ekspertyz, 45 usługi
doradztwa w zakresie bezpieczeństwa pracy, certyfikaty bezpieczeństwa, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby
trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania
i udzielania praw licencyjnych, doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, monitoring systemów bezpieczeństwa.

(111) 319115
(220) 2018 08 21
(210) 489565
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI
(540)

Kolor znaku: szary, brązowy
(531) 03.07.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, osobiste usługi finansowe, finansowe usługi konsultingowe,
detaliczne usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi
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pośrednictwa finansowego, usługi konsultingu finansowego, usługi
finansowe dla spółek, finansowe usługi rozliczeniowe [clearingowe],
usługi finansowe dotyczące inwestycji, usługi bankowe i finansowe,
usługi finansowej bankowości osobistej, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, skomputeryzowane usługi doradztwa
finansowego, usługi oceny ryzyka finansowego, doradcze usługi zarządzania finansowego, usługi finansowe w zakresie obligacji, usługi
finansowe w zakresie akcji, finansowe usługi związane z oszczędnościami, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, finansowe usługi rozrachunkowe
i rozliczeniowe, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, usługi finansowe świadczone przez Internet, usługi w zakresie wyceny
finansowej, usługi w zakresie obrotu finansowego usługi w zakresie
planowania finansowego, usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi
finansowe w postaci zabezpieczenia inwestycji, usługi finansowe
w zakresie papierów wartościowych, finansowe usługi doradcze
i dotyczące zarządzania, usługi finansowe w zakresie obrotu akcjami,
usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, usługi
informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, usługi doradztwa finansowego na rzecz bankowców, usługi doradztwa inwestycyjnego
i planowania finansowego, usługi doradztwa finansowego na rzecz
przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie elektronicznego obrotu finansowego, usługi finansowe związane z międzynarodowymi papierami wartościowymi,
usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych,
usługi informacji finansowej dotyczące rynków papierów wartościowych, usługi zarządzania finansowego związane z władzami lokalnymi, usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami bankowymi, usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych,
usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania papierów
wartościowych, usługi maklerskie, usługi agencji maklerskiej, usługi domu maklerskiego, usługi maklerskie na rynkach finansowych,
usługi maklerskie w zakresie akcji, usługi maklerskie w zakresie wymiany, usługi maklerskie związane z funduszami wzajemnymi, usługi
maklerskie dotyczące rynków papierów wartościowych, usługi maklerskie w zakresie skryptów dłużnych, usługi maklerskie w dziedzinie instrumentów finansowych, usługi maklerskie dotyczące oferowania papierów wartościowych, usługi maklerskie w obrocie akcjami
i obligacjami, usługi maklerskie związane z funduszami wspólnego
inwestowania, usługi maklerskie i pośrednictwo w obrocie papierami
wartościowymi, skomputeryzowane usługi maklerskie w zakresie obrotu papierami wartościowymi, usługi maklerskie związane z akcjami
i innymi papierami wartościowymi, usługi firm maklerskich w zakresie inwestycji, rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych [firm
maklerskich], usługi związane z prowadzeniem maklerskich rachunków papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, maklerstwo, maklerstwo transportowe, maklerstwo okrętowe,
maklerstwo finansowe, maklerstwo w zakresie towarów, maklerstwo
w zakresie akcji, maklerstwo związane z obligacjami, maklerstwo
w zakresie waluty maklerstwo w zakresie metali szlachetnych, maklerstwo w zakresie transakcji terminowych, maklerstwo związane
z funduszami wzajemnymi, maklerstwo w zakresie kontraktów giełdowych na przyszłą dostawę, maklerstwo w zakresie kontraktów
terminowych związane z frachtem, maklerstwo w zakresie akcji lub
kapitałów akcyjnych i innych papierów wartościowych, zarządzanie
postanowieniami finansowymi, zarządzanie aktywami finansowymi,
obrót finansowymi instrumentami pochodnymi, usługi związane
z transakcjami finansowymi, usługi doradcze dotyczące zarządzania
środkami finansowymi, usługi w zakresie zarządzania inwestycjami
finansowymi, organizowanie giełd papierów wartościowych w celu
handlu akcjami i innymi walorami finansowymi, zarządzanie aktywami, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie aktywami
finansowymi, usługi w zakresie zarządzania aktywami, zarządzanie
aktywami i zarządzanie portfolio, doradztwo finansowe w zakresie
zarządzania aktywami, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich.

(111) 319116
(220) 2018 08 10
(210) 489278
(151) 2019 02 28
(441) 2018 10 29
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.

Nr 7/2019

(540) Mascarpino-mix do serka mascarpone delecta
(510), (511) 29 mleczne produkty, biały ser, biały miękki ser twarogowy, desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych,
przekąski na bazie mleka, ser miękki, ser śmietankowy, ser w proszku,
serek typu mascarpone, sery świeże niedojrzewające, świeży biały
ser, twaróg, 30 koncentraty i półprodukty w formie proszku do przygotowywania: deserów, pianek, serników, kremów, wyroby piekarnicze i cukiernicze w proszku.
(111) 319117
(220) 2018 08 10
(210) 489295
(151) 2019 03 12
(441) 2018 10 22
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) M! M!CHAŁKI Z WAWELU KOKOSOWE Wawel Czujesz się
dobrze, czynisz dobrze
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, brązowy, szary, żółty
(531) 01.15.09, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 24.17.04, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, czekolada, wyroby czekoladowe,
batony czekoladowe, słodycze, słodycze bez cukru, wyroby czekoladowe na bazie orzechów, wyroby cukiernicze.
(111) 319118
(220) 2018 08 10
(210) 489296
(151) 2019 03 12
(441) 2018 10 22
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Malaga śmietankowa z rodzynkami Wawel Czujesz się
dobrze, czynisz dobrze
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, brązowy, zielony, żółty
(531) 01.15.09, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, czekolada, wyroby czekoladowe,
batony czekoladowe, słodycze, słodycze bez cukru, wyroby czekoladowe na bazie orzechów, wyroby cukiernicze.
(111) 319119
(220) 2018 08 13
(210) 489335
(151) 2019 03 12
(441) 2018 10 22
(732) GRUPA DETEKTYWISTYCZNA TRÓJMIASTO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Grupa Detektywistyczna Trójmiasto
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 24.17.25, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13

Nr 7/2019
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(510), (511) 45 usługi detektywistyczne, usługi agencji detektywistycznych, dochodzenia prowadzone przez detektywów, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych.

(111) 319120
(220) 2018 08 14
(210) 489391
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 22
(732) WYSMUŁEK MICHAŁ INNE, Łódź, PL.
(540) ALKOSTACJA
(510), (511) 9 alkoholometry, alkomaty, urządzenia pomiarowe
do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, przenośne obiekty, a mianowicie budki, wiaty z urządzeniami do pomiaru
stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, 35 usługi reklamowe
(działalność reklamowa), usługi marketingowe, usługi wynajmu powierzchni reklamowych i materiałów reklamowych, sprzedaż powierzchni reklamowych, 45 usługi pomiaru stężenia alkoholu w organizmie ludzkim, usługi pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym
powietrzu.
(111) 319121
(220) 2017 06 01
(151) 2018 03 23
(441) 2017 07 10
(732) RUF EWA, Gubin, PL.
(540) autumn-care.eu ALTENPFLEGE
(540)

(210) 472434
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ki ochronne do łóżek dziecięcych, bielizna pościelowa, odzież i buty
dziecięce, dziecięce okrycia głowy, wyprawki dziecięce, kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, gry i zabawki
dla dzieci, grzechotki, maty z zabawkami dla niemowląt, przytulanki
z pluszu, w tym przytulanki w kształcie poduszek, 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne dla dzieci, usługi dziecięcych placów zabaw, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci.

(111) 319124
(220) 2018 03 21
(210) 483828
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) WÓDKA JEDNORODNA
(510), (511) 33 wódka.
(111) 319125
(220) 2018 03 22
(210) 483918
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA FiT Kisiel tylko 98 kcal ARONiA
OWOCOWY KUBEK z Serca NATURY 30% CUKRÓW MNIEJ QUINOA
ACEROLA AMARANTUS
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 05.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje reklamowe,
agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, biura
pośrednictwa pracy, wyszukiwanie miejsc pracy, przydzielanie stanowisk pracy, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi rekrutacji personelu tymczasowego, usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, usługi w zakresie
pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji
pracowników, usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu
dwujęzycznego, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy
i personelu, usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk
pracy, usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielęgniarek,
usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego, 44 usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi opieki pielęgniarskiej
pomocy domowej, usługi opieki wyręczającej w postaci domowej
pomocy pielęgniarskiej, opieka pielęgniarska, domowa opieka pielęgniarska, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób
starszych, usługi paramedyczne.

Kolor znaku: czerwony, różowy, pomarańczowy, zielony,
niebieski, fioletowy, biały, szary, brązowy
(531) 02.09.01, 05.07.01, 05.07.09, 05.07.24, 08.07.01, 08.07.15,
26.01.02, 11.03.20, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 02.03.23,
07.15.05, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 29 desery owocowe w formie kisielu, koncentraty kisielu,
przekąski na bazie owoców w formie kisielu, 30 dania gotowe suche
lub w płynie w formie kisielu, gotowe desery w formie kisielu.

(111) 319122
(220) 2017 07 14
(210) 474139
(151) 2019 03 12
(441) 2017 12 18
(732) BOĆKO&BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) MIODULA AWANGARDA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby alkoholowe, wódki, drinki alkoholowe, nalewki, spirytus.

(111) 319126
(220) 2018 04 13
(210) 484791
(151) 2018 12 10
(441) 2018 08 06
(732) ZAMOJSKA JULIA, Warszawa, PL.
(540) WIRTUALNE POMNIKI KU CZCI: KOMENDY KU NIEBU BROŃ KU
SERCU BROŃ KU ZIEMI BROŃ
(540)

(111) 319123
(220) 2017 10 31
(210) 478503
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 26
(732) DOMERACKI MARCIN DUMEL, Dobre Miasto, PL.
(540) ŁĄCZY NAS ZABAWA
(510), (511) 28 gry i zabawki dla dzieci, zabawki pluszowe, grzechotki, zabawki edukacyjne, zabawki elektroniczne, zabawki mówiące,
zabawki muzyczne, gry planszowe, gry quizowe, wielofunkcyjne
zabawki dla dzieci, elektroniczne gry edukacyjne, pojazdy jeżdżące
dla dzieci [zabawki], wiszące karuzele dla dzieci [mobile], kostiumy
będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, grzechotki dla dzieci
z gryzakiem w formie pierścienia, klocki do zabawy [konstrukcyjne], elementy zabawek składanych do budowy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, maty z zabawkami dla niemowląt, przytulanki z pluszu, w tym przytulanki w kształcie poduszek,
35 sprzedaż towarów takich, jak: kosmetyki dla dzieci, gryzaki, torby,
plecaki, torebki, portfele, portmonetki, parasolki dla dzieci, kocyki,
ręczniki dziecięce, dla dzieci, narzuty do łóżeczek dziecięcych, ścian-

(531) 23.01.01, 24.13.09, 07.05.13, 27.05.01
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, prowadzenie baz danych z danymi osobowymi, 38 przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz Internetu.
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(111) 319127
(220) 2015 10 30
(210) 448687
(151) 2019 03 22
(441) 2016 02 01
(732) DZIUBASIK DAMIAN PIOTR, Białka Tatrzańska, PL.
(540) SUPERSNOW
(510), (511) 7 pompy, kompresory i wentylatory, dmuchawy przemysłowe, sprężarki chłodnicze do instalacji chłodzących, maszyny
i urządzenia naśnieżające oraz systemy naśnieżania, części maszyn,
urządzeń i systemów naśnieżania, akcesoria do maszyn, urządzeń
i systemów naśnieżania, części i akcesoria do urządzeń i maszyn naśnieżających, 12 lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy lądowe,
które są wyposażone w urządzenia i maszyny naśnieżające, wyciągi narciarskie, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, budowa terenów sportowych, budowa i montaż
systemów naśnieżania i urządzeń naśnieżających, usługi budownictwa wodno-lądowego, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych,
instalacja urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń
i instalacji do chłodzenia, naprawa i konserwacja instalacji, maszyn,
urządzeń naśnieżających, budowa i montaż pojazdów lądowych,
które są wyposażone w urządzenia, maszyny naśnieżające i elementy systemów naśnieżania, usługi sztucznego naśnieżania.
(111) 319128
(220) 2015 11 24
(210) 449639
(151) 2019 03 04
(441) 2016 02 29
(732) CZURA LESZEK VERITAS NIERUCHOMOŚCI, Katowice, PL.
(540) VERITAS NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń od pożaru, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń morskich,
usługi pośrednictwa i brokerskie w zakresie ubezpieczeń, udzielanie
informacji w dziedzinie ubezpieczeń, usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, usługi świadczone
przez agencje nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych,
wynajem domów, mieszkań i apartamentów, wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośrednictwa w zakresie nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, 39 usługi
w zakresie transportu ludzi i towarów, wynajmowanie taboru, informacja o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu, usługi
biur podróży i turystyki z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach
i pensjonatach, organizacja przewozów, pilotaż, organizowanie wycieczek i podróży, wynajem i wypożyczanie samochodów, rezerwacja i sprzedaż biletów komunikacyjnych w komunikacji lądowej,
morskiej i powietrznej, wynajmowanie powierzchni użytkowych
do przechowywania ładunków i pośrednictwo w zakresie wymienionych usług, 43 prowadzenie hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych i kempingowych oraz domów turystyki, rezerwacja
kwater na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc hotelowych.
(111) 319129
(220) 2015 11 24
(210) 449640
(151) 2019 03 04
(441) 2016 02 29
(732) CZURA LESZEK VERITAS NIERUCHOMOŚCI, Katowice, PL.
(540) VERITAS NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń od pożaru, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń morskich,
usługi pośrednictwa i brokerskie w zakresie ubezpieczeń, udzielanie
informacji w dziedzinie ubezpieczeń, usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, usługi świadczone
przez agencje nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych,
wynajem domów, mieszkań i apartamentów, wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośrednictwa w zakresie nieruchomości, usługi broker-
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skie w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, 39 usługi
w zakresie transportu ludzi i towarów, wynajmowanie taboru, informacja o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu, usługi
biur podróży i turystyki z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach
i pensjonatach, organizacja przewozów, pilotaż, organizowanie wycieczek i podróży, wynajem i wypożyczanie samochodów, rezerwacja i sprzedaż biletów komunikacyjnych w komunikacji lądowej,
morskiej i powietrznej, wynajmowanie powierzchni użytkowych
do przechowywania ładunków i pośrednictwo w zakresie wymienionych usług, 43 prowadzenie hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych i kempingowych oraz domów turystyki, rezerwacja
kwater na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc hotelowych.

(111) 319130
(220) 2015 12 14
(210) 450417
(151) 2019 03 12
(441) 2016 05 09
(732) VERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, PL.
(540) CENTRAL HOTEL GDAŃSK
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, biały
(531) 01.01.05, 05.11.15, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, usługi
hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, organizowanie rozrywki, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie szkoleń biznesowych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie seminariów
i konferencji, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, 43 informacja hotelowa,
usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi cateringowe,
usługi restauracji hotelowych, organizowanie posiłków w hotelach,
wycena zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji w zakresie hoteli, rezerwacja
pokojów hotelowych dla podróżnych, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, usługi w zakresie zakwaterowania
w hotelach, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, organizowanie bankietów, motele, pensjonaty, usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, bary oraz bary szybkiej obsługi,
restauracje, w tym restauracje oferujące dania na wynos, kawiarnie,
przygotowywanie dań w postaci żywności i napojów na zamówienie
oraz ich dostawa, zaopatrywanie w żywność (catering), wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje, 44 usługi salonu piękności,
fryzjerskie, masażu, fizjoterapii.
(111) 319131
(220) 2016 01 29
(151) 2019 03 14
(441) 2016 05 09
(732) P.G.D. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ZDROVITA
(540)

(210) 451809

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 02.01.16, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, ekstrakty mięsne konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje, tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, lody, miód, syropy, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, wyciągi
z ziół, wyciągi i koncentraty ziołowe do celów spożywczych, 31 produkty rolne, ogrodnicze i Ieśne, ziarna, świeże owoce i warzywa,
nasiona, 35 sprzedaż następujących towarów: mięso, ryby, drób, dzi-
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czyzna, ekstrakty mięsne, ekstrakty mięsne konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty,
jaja, mleko, produkty mleczne, oleje, tłuszcze jadalne, kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka i produkty zbożowe, chleb,
lody, miód, syropy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy, przyprawy, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, ziarna,
świeże owoce i warzywa, nasiona.

(111) 319132
(220) 2018 05 24
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) WAWEL-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) KRAK-CHEM
(540)

(210) 486312

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 16 materiały drukowane, katalogi, prospekty, reprodukcje graficzne, fotografie, publikacje drukowane, albumy, rysunki, plakaty, artykuły papiernicze, papier listowy i do pakowania,
opakowania kartonowe, torby, worki, koperty i woreczki z papieru
i tworzyw sztucznych, wizytówki, nalepki, naklejki, pudła i pudełka
tekturowe lub papierowe, kalendarze, druki do wypełniania, broszury, taśmy przylepne do celów biurowych, karty, zawiadomienia
jako artykuły biurowe, szyldy kartonowe, banery wystawowe z folii
z tworzyw sztucznych jako materiały drukowane, kartki z życzeniami
i okolicznościowe, teczki papierowe i z tworzyw sztucznych, zeszyty,
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, również na stronach www, optymalizacja stron
internetowych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
publikowanie tekstów reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich i kompletowania dokumentacji budowlanych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, 37 budownictwo, budownictwo kubaturowe i przemysłowe, budowa i konserwacja rurociągów, budowa
i naprawa magazynów, informacja o budownictwie i naprawach
na stronach www, izolowanie budynków, konsultacje budowlane,
montaż rusztowań, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi
doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
38 łączność poprzez terminale komputerowe, transmisja plików
cyfrowych, wspomagane komputerowo przesyłanie danych, wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 42 usługi
projektowania technicznego, inżynieria techniczna, opracowywanie projektów technicznych, usługi inżynieryjne, opracowywanie
projektów budowlanych, planowanie urbanistyczne, projektowanie
budowlane, usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie stron
internetowych dla osób trzecich, wzornictwo przemysłowe.
(111) 319133
(220) 2018 05 26
(151) 2019 03 18
(441) 2018 10 22
(732) FUTERA KONRAD MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) Fu3ak sailing team
(540)

(210) 486407

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.21, 18.03.10
(510), (511) 41 edukacja, edukacja dorosłych, edukacja i szkolenia
związane z ochroną natury i środowiskiem, edukacja (informacje
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o-), edukacja (informacje dotyczące-), edukacja językowa, edukacja [nauczanie], edukacja online z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja prawna, edukacja,
rozrywka i sport, edukacja sportowa, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż
do celów reklamowych, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo,
edycja zdjęć, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, elektroniczne usługi biblioteczne mające
na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji
archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fankluby, fitness kluby, fotografia, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, fotoreportaże, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, informacje bibliograficzne, informacje na temat sportu,
informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych,
informacje o rekreacji, szkolenia żeglarskie, organizacja zawodów żeglarskich, organizacja regat jachtowych.

(111) 319134
(220) 2018 05 28
(210) 486479
(151) 2019 03 07
(441) 2018 07 30
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Effekt
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry
komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako
oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne
nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia do nagrywania, przesyłania
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, programy i taśmy do gier
komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy
komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze,
papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod
szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe,
tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury,
podstawki pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy,
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice
arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny,
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały i przyrządy
do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie,
materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały
introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki,
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie,
linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami,
karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wy-
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mianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe
z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi
w zakresie: marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej
z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania
tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu
bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych
i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, doręczania publikacji osobom trzecim,
prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji informacji, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach
danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów oraz z katalogu jak:
programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe
nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne
do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne
do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo
w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach,
urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone,
płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia
i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery
przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy
naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne,
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety,
albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki,
broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały, urządzenia
i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory
kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier,
materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie,
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina,
farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier
do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki
papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu,
wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 przesyłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych,
informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem
sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line
kartek z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz
danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udostępnianie internetowych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej
i portalu internetowego, zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez
Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek,
czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych,
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usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego
przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie
kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie
materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów,
organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów
oraz przedstawień, usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej,
usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych
na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie mediów audiowizualnych
za pośrednictwem sieci łączności, usługi w zakresie sprawdzianów
edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych,
tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób
trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony
internetowej, 45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(111) 319135
(220) 2018 06 04
(151) 2019 03 14
(441) 2018 10 15
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) e mobility
(540)

(210) 486634

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.09, 15.09.10, 15.09.12
(510), (511) 12 mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się, mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się zasilane elektrycznie,
35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz
obsługa kampanii reklamowych), akcji promocyjnych, prezentacji,
aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/lub usług
poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki
komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do transmisji
telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych
oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie
i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach
towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów,
usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public relations, badanie rynku i opinii
publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą, controlling (wsparcie w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności ekonomicznych
w przedsiębiorstwie), w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo
pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja,
systematyzacja, sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz
innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych
zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych, 36 usługi w zakresie
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zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia,
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi wyceny mienia i majątku, sponsorowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele
dobroczynne i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano-remontowe,
budownictwo specjalistyczne, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, nadzór budowlany, usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw
maszyn i urządzeń, usługi w zakresie obsługi pojazdów, wypożyczanie samochodów, ładowanie akumulatorów pojazdów, naprawa lub
konserwacja silników elektrycznych, doradztwo budowlane, 38 emisja
programów telewizyjnych i radiowych, łączność i przesyłanie informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków
komunikacji, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, internetowe listy i fora dyskusyjne, ogłoszenia elektroniczne, usługi telekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych oraz
urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie pojazdów
i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych nośników
danych i/lub dokumentów, dostarczania energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, magazynowanie energii, usługi przewozowe, usługi przewozu osób, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej, usługi w zakresie obróbki materiałowej, recykling odpadków i odpadów, wytwarzanie prądu elektrycznego, wynajem generatorów prądu elektrycznego, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji,
seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne,
ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja,
konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez
Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych dostępnych przez Internet
i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów na formę
elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie energii elektrycznej, projektowanie
samochodów, 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania,
wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
44 usługi medyczne w pełnym zakresie, usługi w zakresie higieny i troski o urodę istot ludzkich, 45 usługi w zakresie monitoringu systemów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych.

(111) 319136
(220) 2018 07 04
(210) 487839
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki, PL.
(540) WHITE OAK BARRELS THE ORIGINAL 9 HILLS Whisky ORIGINAL
BLENDED
(540)

Kolor znaku: brązowy, bordowy, beżowy, jasnobeżowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.01.05, 06.01.04
(510), (511) 33 whisky.
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(111) 319137
(220) 2018 07 09
(210) 487968
(151) 2019 02 28
(441) 2018 09 10
(732) KYOKAI SUSHI BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) K KYOKAI SUSHI BAR
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dania na bazie ryżu, dania na bazie makaronu, pierożki nadziewane, ryby, owoce morza, dania mięsne, sałatki warzywne,
sałatki owocowe, zupy, dania na bazie warzyw, warzywa gotowane,
warzywa konserwowe, 30 sushi, sushi burrito, sosy, desery owocowe,
desery lodowe, desery czekoladowe, ciasta, ciastka, galaretki owocowe, kremy spożywcze, herbata, herbata mrożona, kawa, lody, 32 napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, woda mineralna, syropy do napojów, piwo, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 43 restauracje, bary szybkiej obsługi,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie.
(111) 319138
(220) 2018 07 09
(210) 488009
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) STOWARZYSZENIE SIEMACHA, Kraków, PL.
(540) AUDIO VIDEO DISCO
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej przez organizacje społeczne, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, pokazy towarów,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama społeczna, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, tworzenie
kampanii społecznych na rzecz dzieci, młodzieży i osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, wynajmowanie nośników reklamowych,
promocja wolontariatu i pracy społecznej, promocja sportu i zdrowego trybu życia, promocja inicjatyw i działań na rzecz dzieci, młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności społecznej, prowadzenie fundacji i stowarzyszeń, prowadzenie hurtowni, sklepu oraz
sklepu internetowego z odzieżą, gadżetami reklamowymi, artykułami
sportowymi, organizowanie i propagowanie programów z zakresu
zdrowia psychicznego, usługi marketingowe, usługi public relations,
zarządzanie stowarzyszeniem, usługi zarządzania społecznością on-line, 36 usługi finansowe, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi elektronicznego transferu kapitału, usługi
w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie środków finansowych
w zakresie działalności na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności edukacyjnej i oświatowej, promocji kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, tworzenie funduszu stowarzyszenia, 41 nauczanie, kształcenie,
działalność sportowa, oświatowa i kulturalna, doradztwo zawodowe,
edukacja, informacja o edukacji, usługi doradztwa zawodowego, informacja o rekreacji, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji
i kongresów, organizowanie konkursów z dziedziny edukacji, kształcenie praktyczne, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
wystaw z dziedziny edukacji, pisanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
reporterskie, organizowanie i prowadzenie seminariów, usługi trenera
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osobistego, usługi trenerskie, wypożyczanie książek i czasopism, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, działalność społeczna w zakresie edukacji, doradztwa zawodowego i wsparcia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, organizowanie i prowadzenie warsztatów
edukacyjnych, produkcja programów oświatowych, organizowanie
wypoczynku, organizowanie loterii, organizowanie występów artystycznych i spotkań autorskich, organizowanie zawodów sportowych,
organizowanie przedstawień teatralnych, organizowanie warsztatów
teatralnych, usługi klubów zdrowia [poprawianie kondycji], kultura
fizyczna, nauczanie korespondencyjne, usługi obozów wakacyjnych,
prowadzenie zajęć fitness, realizacja spektakli, szkoły z internatem,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkół
[edukacja], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wypożyczanie zabawek, porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, usługi klubów sportowych, organizowanie i prowadzenie
sekcji i szkółek sportowych, usługi trenerów sportowych, usługi prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 44 usługi medyczne, domy opieki, opieka pielęgniarska i medyczna, opieka zdrowotna,
ośrodki zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, usługi sanatoriów,
usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi
klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, pomoc psychologiczna, pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z rodzin potrzebujących wielostronnego wsparcia, usługi psychologów i psychoterapeutów, usługi prowadzenia warsztatów psychoterapeutycznych,
usługi prowadzenia terapii indywidualnych, grupowych i rodzinnych
z zakresu zdrowia psychicznego, poradnictwo i konsultacje dotyczące
kryzysów rozwojowych, osobistych, sytuacyjnych i problemów wychowawczych, organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, 45 usługi
serwisów społecznościowych on-line.

(111) 319139
(220) 2018 07 20
(210) 488491
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Gdynia, PL.
(540) Quadrille experience the wonderland
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, złoty
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12, 24.09.03, 24.17.02
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, szkoleń, wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania
rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, udostępnianie basenów kąpielowych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi:
imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk,
pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych
klubów, usługi klubowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie
prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, pubów i innych placówek
gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, 44 usługi w zakresie troski o zdrowie,
sprawność oraz urodę istot ludzkich, usługi świadczone w saunach,
salonach SPA oraz salonach odnowy biologicznej.
(111) 319140
(220) 2018 07 23
(210) 488508
(151) 2019 02 25
(441) 2018 11 05
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) COOL WAVE SELTZER
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe musujące, napoje alkoholowe gazowane, napoje alkoholowe
smakowe i aromatyzowane.
(111) 319141
(220) 2018 07 25
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 13
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RAVEN SmartCleaner
(540)

(210) 488646

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 7 odkurzacze.
(111) 319142
(220) 2018 08 01
(210) 488902
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) KIERZKOWSKI MARCIN, Warszawa, PL.
(540) TUR
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo niskoalkoholowe.
(111) 319143
(220) 2018 08 02
(210) 488927
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) KIERZKOWSKI MARCIN, Warszawa, PL.
(540) CHMIELAK
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo niskoalkoholowe.
(111) 319144
(220) 2016 07 25
(151) 2019 03 04
(441) 2017 01 02
(732) TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NOWA TV
(540)

(210) 459492

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.15.01, 27.01.01, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie mp3, mp4, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania na komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, na nośnikach obrazu i dźwięku, gry komputerowe w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, żaden z wyżej wymienionych towarów nie ma związku z urządzeniami
i przyrządami optycznymi, ani nie jest do nich przeznaczony, 35 organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
produkcja filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, obsługa organizacyjna produkcji telewizyjnej i filmowej, 38 emisja sygnału
telewizyjnego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
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oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna,
obsługa przekazu dźwięku i obrazu, obsługa przekazu cyfrowego,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, organizowanie przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwieniem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów, które mają być nagrywane, emisja i transmisja telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki i konkursów, usługa zapewnienia dostępu
do baz danych, umożliwienie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i prowadzenie konsultacji dotyczących
wyżej wymienionych usług, usługa telekomunikacyjna polegająca
na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie
plików multimedialnych przeznaczonych do zapisu na komputerze,
usługa telekomunikacyjna polegająca na dostępie do usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługa telekomunikacyjna umożliwiająca automatyczne zapisywanie programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami
odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez
odbiorcę, 41 organizowanie rozrywki i nauczania, organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów, organizacja konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, zabaw, zawodów sportowych, seansów filmowych, spektakli
teatralnych, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji, Internetu, dostarczanie materiałów edukacyjnych
i szkoleniowych w formie plików multimedialnych nie przeznaczonych do zapisu na komputerze, dostarczanie informacji o rozrywce,
edukacji, programach telewizyjnych, gry komputerowe dostępne
on-line.

(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchniczna,
guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki
chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy,
środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, podłoża
dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, preparaty do oczyszczania z tłuszczy do celów przemysłowych, torf jak
nawóz, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty
jako nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania
i prania, płyny zmiękczające do prania, preparaty, proszki do prania,
pasty do zębów, preparaty do oczyszczania z tłuszczy dla celów
gospodarstwa domowego, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy,
pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające owady,
preparaty odstraszające insekty dla psów i kotów, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, środki przeciwko
pasożytom, preparaty chemiczne do zwalczania mącznika zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owadów,
środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty
tytoniu owadobójcze, preparaty do dezynfekcji.

(111) 319145
(220) 2016 11 03
(151) 2017 11 29
(441) 2017 07 24
(732) TARCZOŃ IZABELA, Kraków, PL.
(540) Przylądek Zdrowia
(540)

(111) 319147
(220) 2017 03 27
(210) 469485
(151) 2018 10 19
(441) 2017 08 07
(732) BRAD MANAGEMENT CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BRADCONSULTING
(540)

(210) 463493

Kolor znaku: jasnożółty, beżowy, ciemnobrązowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki [pomocnicze] wspierające dla celów
medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, 44 usługi
kuracji uzdrowiskowych, usługi klinik medycznych, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, szpitale, usługi położnicze (akuszeria), usługi psychologów,
fizjoterapia, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, usługi
medycyny alternatywnej, usługi terapeutyczne, usługi telemedyczne, usługi medyczne, opieka pielęgniarska.
(111) 319146
(220) 2016 12 01
(210) 464611
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540)
(540)

(531) 01.15.15, 19.07.01

Kolor znaku: szary, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, określania struktury stanowisk oraz płac, przejęcia przedsiębiorstw oraz
ich fuzji, administrowania oraz zarządzenia działalnością gospodarczą, audytu, zarządzania kosztami, w tym doradztwo, konsultacje
i usługi ekspertów we wszystkich powyższych dziedzinach, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, wydajności
przedsiębiorstw oraz efektywności biznesowej, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, doradztwem personalnym i zarządzania przedsiębiorstwami.
(111) 319148
(220) 2017 04 04
(210) 469964
(151) 2019 03 13
(441) 2018 10 22
(732) DOMAGAŁA DARIUSZ GRUPA MEDIOWA TV WAŁBRZYCH,
Wałbrzych, PL.
(540) BURSZTYNOWA KOMNATA
(510), (511) 28 gry planszowe, zabawki, 30 czekolada lody, kawa,
herbata, słodycze, 32 piwo, wody mineralne, napoje gazowane,
napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), wódki, nalewki, wino, 35 sprzedaż: gry planszowe, zabawki, czekolada, lody, kawa, herbata, słodycze, piwo, wody
mineralne, napoje gazowane, napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki, nalewki, wino,
41 organizowanie i prowadzenie obozów, organizowanie wypoczynku, 42 usługi projektowania gier komputerowych, 43 kafeterie, restauracje, bary.
(111) 319149
(151) 2019 02 28

(220) 2017 05 11
(441) 2018 11 13

(210) 471538
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(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 300 WYKREŚLANEK
(540)

Kolor znaku: biały, wiśniowy, bordowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4,
płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach
elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym,
karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery
nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne,
magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej,
modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy
dyskowe, monitory-hardware komputerowy, monitory-programy
komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki
informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy
komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych,
skanery komputerowe, software-oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy
magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru
przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń
elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony,
neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy
zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną
kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD,
16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki,
czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kata-
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logi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa
krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo,
płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty
DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem
scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery,
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne,
magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory-hardware komputerowy,
monitory-programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku,
notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki
audio-i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software-oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe
systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne
do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru
przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń
elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony,
neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy
zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną
kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD
oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy,
fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową,
krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie
organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarzą-
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dzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania
ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi
agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej,
zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy,
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów
handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi
w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji
programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci
globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych,
informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/audycji z interaktywnym
udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne
środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności
telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu
wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych
i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów,
usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego,
w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usłu-
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gi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali
internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie
transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia,
edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska
człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego
środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja
o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów,
organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego,
usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów
do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów
komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci
elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi
artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych,
przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny
internetowej.

(111) 319150
(220) 2018 09 05
(210) 490136
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) SEPTODONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) septodont tu nie boli beauty
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 02.09.10, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie.
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(111) 319151
(220) 2018 09 05
(210) 490189
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) ZAJĄC ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) Arts Alliance
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, 41 gry internetowe [nie do pobrania].
(111) 319152
(220) 2018 09 05
(210) 490145
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) ELCINTO ALEKSANDRA PIERZCHAŁA, Warszawa, PL.
(540) kurka wodna
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały, fioletowy, żółty, różowy,
czarny, niebieski
(531) 01.15.24, 03.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi gastronomiczne, hotele, motele, pensjonaty, bary, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, zajazdy, stołówki, domy wczasowe, domy turystyczne,
wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, kempingi, rezerwacja
miejsc w hotelach, pensjonatach, wynajmowanie sal na posiedzenia,
na spotkania towarzyskie i biznesowe, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering.
(111) 319153
(220) 2018 09 05
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) PRZYGODA DANIEL SUPLIVIT, Strzyżów, PL.
(540) REFUEL
(540)
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nowy biologicznej, usługi manicure, usługi pedicure, wykonywanie
makijażu okolicznościowego, usługi masażu leczniczego i relaksującego, studia tatuażu, usługi sauny i jaccuzi, usługi w zakresie stylizacji
sylwetki.

(111) 319155
(220) 2018 09 05
(210) 490150
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) JĘDRZEJCZAK MARIUSZ, Łódź, PL.
(540) REPUBLIKA BURGERA
(510), (511) 29 przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia
zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce, produkty mleczne,
rybne, mięsne, tłuszcze jadalne, 35 doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży artykułów żywnościowych, 43 usługi barowe,
przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce
konsumpcji, organizowanie przyjęć, koktajli w celach gastronomicznych, prowadzenie lokali gastronomicznych, usługi w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji, usługi prowadzenia klubów w zakresie
dostarczania żywności i napojów, bary szybkiej obsługi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack-bary, stołówki, obsługa
gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych.
(111) 319156
(220) 2018 09 05
(210) 490153
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BJÖRN ALGIZ
(540)

(210) 490146

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, 32 napoje energetyzujące.
(111) 319154
(220) 2018 09 05
(210) 490148
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) ELCINTO ALEKSANDRA PIERZCHAŁA, Warszawa, PL.
(540) AKADEMIA SMART WEDDING ALEKSANDRY ELCINTO
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, obrączki, pierścionki, broszki,
kolczyki, zegarki, wyroby sztuki jubilerskiej, 16 albumy, obwoluty
na albumy, fotografie, reprodukcje graficzne, afisze, plakaty, papiery ozdobne do pakowania, portrety, obrazy, torebki do pakowania
prezentów, zawiadomienia ślubne, karty z życzeniami, zaproszenia
ślubne, balony, 25 bielizna, ubiory ślubne, suknie ślubne, suknie wizytowe, garnitury, smokingi, obuwie, obuwie wizytowe, ubiory wizytowe, nakrycia głowy, szale, kapelusze, etole, odzież i obuwie sportowe, 26 frędzle, girlandy kwiatów sztucznych, tekstylne artykuły
dekoracyjne, ptasie pióra, sztuczne kwiaty, wstążki, ozdoby do włosów, 31 żywe kwiaty, wiązanki ślubne z żywych kwiatów, 41 organizowanie przyjęć weselnych, usługi reportażu, fotografowanie,
dyskoteki, organizowanie balów i przyjęć okolicznościowych, organizowanie imprez plenerowych, organizowanie spotkań towarzyskich
i biznesowych oraz zjazdów, sympozjów, konferencji, organizowanie
wypoczynku i rekreacji, usługi orkiestry, prowadzenie klubów służących poprawieniu zdrowia i kondycji, 43 usługi hotelarskie, usługi
gastronomiczne, prowadzenie restauracji, barów szybkiej obsługi,
wynajmowanie sal na wesela i imprezy rozrywkowe, wynajmowanie
stołów, krzeseł, bielizny stołowej, naczyń i zastawy, usługi w zakresie udostępniania terenu i urządzeń na kempingi, przygotowywanie
dań na zamówienie, catering, 44 usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, prowadzenie salonów piękności, fizykoterapia, solaria, salony od-

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 02.01.01, 02.01.02, 27.05.01, 28.19.99, 29.01.12
(510), (511) 21 karafki na alkohol, piersiówki, flaszki ze szkła, kieliszki, kielichy do napojów [puchary], czary do picia, kufle, szklanki [naczynia do picia], podstawki pod szklanki (zastawa stołowa), naczynia
do napojów, naczynia do mieszania koktajli [shakery], otwieracze
do butelek, 33 wymieszane napoje alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe, koktajle, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje
alkoholowe niskoprocentowe, napoje energetyczne z zawartością
alkoholu.
(111) 319157
(220) 2018 09 05
(210) 490156
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BJÖRN fehu
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 02.01.01, 02.01.02, 27.05.01, 28.19.99, 29.01.12
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(510), (511) 21 karafki na alkohol, piersiówki, flaszki ze szkła, kieliszki, kielichy do napojów [puchary], czary do picia, kufle, szklanki [naczynia do picia], podstawki pod szklanki (zastawa stołowa), naczynia
do napojów, naczynia do mieszania koktajli [shakery], otwieracze
do butelek, 33 wymieszane napoje alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe, koktajle, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje
alkoholowe niskoprocentowe, napoje energetyczne z zawartością
alkoholu.

(111) 319158
(220) 2018 09 05
(210) 490157
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BJÖRN URUZ
(540)
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w zakresie strategii w działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, 41 szkolenia edukacyjne, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia biznesowe, szkolenia
związane z finansami, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów i kongresów,
organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie seminariów
szkoleniowych, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie
seminariów dotyczących biznesu, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość.

(111) 319161
(220) 2018 09 06
(210) 490236
(151) 2019 03 18
(441) 2018 10 29
(732) HAJDUGA KATARZYNA MOKO DESIGNS, Warszawa, PL.
(540) MOLINOO Dream it
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 02.01.01, 02.01.02, 27.05.01, 28.19.99, 29.01.12
(510), (511) 21 karafki na alkohol, piersiówki, flaszki ze szkła, kieliszki, kielichy do napojów [puchary], czary do picia, kufle, szklanki [naczynia do picia], podstawki pod szklanki (zastawa stołowa), naczynia
do napojów, naczynia do mieszania koktajli [shakery], otwieracze
do butelek, 33 wymieszane napoje alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe, koktajle, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje
alkoholowe niskoprocentowe, napoje energetyczne z zawartością
alkoholu.
(111) 319159
(220) 2018 09 14
(210) 490555
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) ESTHETIC DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) esthetic
(540)

Kolor znaku: turkusowy, pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do makijażu, zestawy kosmetyków, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do rzęs, 44 salon piękności, usługi medyczne, usługi terapeutyczne,
usługi wizażystów.
(111) 319160
(220) 2018 09 06
(210) 490234
(151) 2019 03 18
(441) 2018 10 29
(732) KOSSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) brand_legacy
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące działalności gospodarczej,
dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 07.01.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
tekstylia do sypialni, tekstylia do wyposażenia domu, tekstylne artykuły kąpielowe, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, chusteczki
tekstylne, pościel, prześcieradła, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła kąpielowe, prześcieradła do wyścielania śpiworów, poszewki na poduszki, poszewki na kołdry, podkładki na stół
z materiałów tekstylnych, pokrowce ochronne na meble, pokrowce
na kanapy, pokrowce na krzesła, pokrowce na poduszki, pokrowce
na materace, pokrycia na materace, pokrycia na meble z tkanin, przykrycia na łóżka, materiały tekstylne, materiały tekstylne nietkane,
materiały ręcznikowe-tekstylne, mieszane materiały tekstylne, powlekane tkane materiały tekstylne, elastyczne tkane materiały tekstylne, materiały tekstylne na bieliznę osobistą, materiały tekstylne
do produkcji odzieży, nieprzemakalne materiały tekstylne w belach,
materiały tekstylne w belach do produkcji zasłon, materiały tekstylne w belach z bawełny, materiały tekstylne do użytku jako zasłony do okien, materiały tekstylne w belach do produkcji poszewek
na poduszki, materiały tekstylne w belach używane do produkcji nakryć do pościeli, materiały tekstylne w belach wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały nietkane wykonane z włókien
syntetycznych, materiały nietkane wykonane z włókien naturalnych,
narzuty, narzuty na łózka, narzuty pikowane-artykuły pościelowe,
bielizna pościelowa i koce, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna domowa, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna stołowa tekstylna, bieżniki stołowe, baldachimy do łóżek, baldachimy nad
łóżeczka dziecięce, osłony w formie baldachimów, tkaniny pościelowe w formie śpiworów, śpiworki dla niemowląt, kapy na łóżka-narzuty, kocyki dziecięce, koce do łóżeczek dziecięcych, maty do kojców
dziecięcych, kocyki do owijania niemowląt, kołdry, kołdry zawierające materiały wypełniające, kocyki dla niemowląt-rożki, obrusy tekstylne, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, oparcia krzeseł jako
artykuły tekstylne, osłony do łóżek dziecięcych-pościel, okienne tkaniny dekoracyjne, ozdobne poszewki na poduszki, ozdobne serwetki
z materiału, ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki tekstylne dla niemowląt, ręczniki z kapturem, serwety na stół i ławę, śpiwory, śpiworki
dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, ściereczki do naczyń, dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów tekstylnych, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, wiszące dekoracje ścienne z jedwabiu, wkładki
do śpiwora, zasłony, kotary, kotary na drzwi-zasłony, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
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wej świadczone online w zakresie następujących towarów: wyroby
tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tekstylia do sypialni,
tekstylia do wyposażenia domu, tekstylne artykuły kąpielowe, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, chusteczki tekstylne, pościel,
prześcieradła, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła
kąpielowe, prześcieradła do wyścielania śpiworów, poszewki na poduszki, poszewki na kołdry, podkładki na stół z materiałów tekstylnych, pokrowce ochronne na meble, pokrowce na kanapy, pokrowce
na krzesła, pokrowce na poduszki, pokrowce na materace, pokrycia
na materace, pokrycia na meble z tkanin, przykrycia na łóżka, materiały tekstylne, materiały tekstylne nietkane, materiały ręcznikowe
tekstylne, mieszane materiały tekstylne, powlekane tkane materiały
tekstylne, elastyczne tkane materiały tekstylne, materiały tekstylne
na bieliznę osobistą, materiały tekstylne do produkcji odzieży, nieprzemakalne materiały tekstylne w belach, materiały tekstylne w belach do produkcji zasłon, materiały tekstylne w belach z bawełny,
materiały tekstylne do użytku jako zasłony do okien, materiały tekstylne w belach do produkcji poszewek na poduszki, materiały tekstylne w belach używane do produkcji nakryć do pościeli, materiały
tekstylne w belach wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych,
materiały nietkane wykonane z włókien syntetycznych, materiały
nietkane wykonane z włókien naturalnych, narzuty, narzuty na łóżka, narzuty pikowane jako artykuły pościelowe, bielizna pościelowa
i koce, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna domowa, bielizna
kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna stołowa tekstylna, bieżniki
stołowe, baldachimy do łóżek, baldachimy nad łóżeczka dziecięce,
osłony w formie baldachimów, tkaniny pościelowe w formie śpiworów, śpiworki dla niemowląt, kapy na łóżka-narzuty, kocyki dziecięce,
koce do łóżeczek dziecięcych, maty do kojców dziecięcych, kocyki
do owijania niemowląt, kołdry, kołdry zawierające materiały wypełniające, kocyki dla niemowląt-rożki, obrusy tekstylne, obicia ścienne
z materiałów tekstylnych, oparcia krzeseł jako artykuły tekstylne,
osłony do łóżek dziecięcych-pościel, okienne tkaniny dekoracyjne,
ozdobne poszewki na poduszki, ozdobne serwetki z materiału, ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki tekstylne dla niemowląt, ręczniki
z kapturem, serwety na stół i ławę, śpiwory, śpiworki dla niemowląt,
śpiworki z kapturem dla niemowląt, ściereczki do naczyń, dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów tekstylnych, elementy wystroju
wnętrz wykonane z tkanin, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, wiszące dekoracje ścienne z jedwabiu, wkładki do śpiwora, zasłony, kotary, kotary na drzwi-zasłony.

(111) 319162
(220) 2018 09 06
(210) 490238
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) BILLBOOK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BillBook
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi biurowe: usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie fakturowania, odczytywanie liczników mediów do celów fakturowania,
rachunkowość, księgowość i audyt: zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, przetwarzanie danych
do celów administracyjnych: komputerowe zarządzanie plikami, automatyczne przetwarzanie danych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne: promocja sprzedaży dla osób trzecich, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej: usługi informacyjne i doradcze
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów: pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze: przekazy pieniężne, przetwarzanie płatności elektronicznych, przyjmowanie opłat za rachunki, usługi w zakresie regulowania rachunków, przetwarzanie transakcji płatniczych
w Internecie, zautomatyzowane usługi płatnicze, automatyczne
opłacanie rachunków, pobieranie płatności, obsługa płatności, usługi związane z rachunkiem bieżącym, ściąganie należności i faktoring,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych: digitalizacja
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dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie], konwersja danych elektronicznych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, transfer danych dokumentowych z jednego formatu
komputerowego na inny, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego: infrastruktura jako
usługa [IaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako
usługa [PaaS], skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, przechowywanie danych online, wynajem oprogramowania
komputerowego do odczytu strumienia danych, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej.

(111) 319163
(220) 2018 09 07
(210) 490241
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA
KOWALCZYK WITOLD KOWALCZYK, Kuźnica Czeszycka, PL.
(540) Cukiernia Familijna z Doliny Baryczy
(510), (511) 30 chleb, bułki, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze,
ciastka, lody, 35 usługi sprzedaży: wyrobów piekarniczych, wyrobów
cukierniczych, chleba, bułek, ciast, lodów, 43 usługi gastronomiczne,
prowadzenie kawiarni, barów, restauracji.
(111) 319164
(220) 2018 09 07
(210) 490277
(151) 2019 03 21
(441) 2018 10 29
(732) STOVIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) Stovit od Dżemowara
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, jadalne oleje
i tłuszcze, pyłki kwiatowe jako żywność.
(111) 319165
(220) 2018 09 07
(210) 490278
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) BILLBOOK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) B
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 20.07.02, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie fakturowania, odczytywanie liczników mediów do celów fakturowania, zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont
w imieniu osób trzecich, komputerowe zarządzanie plikami, automatyczne przetwarzanie danych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi informacyjne i doradcze
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych,
36 przekazy pieniężne, przetwarzanie płatności elektronicznych,
przyjmowanie opłat za rachunki, usługi w zakresie regulowania rachunków, przetwarzanie transakcji płatniczych w internecie, zautomatyzowane usługi płatnicze, automatyczne opłacanie rachunków,
pobieranie płatności, obsługa płatności, usługi związane z rachunkiem bieżącym, ściąganie należności i faktoring, 42 digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie], konwersja danych elektronicznych, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, transfer danych dokumentowych z jednego formatu
komputerowego na inny, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego: infrastruktura
jako usługa [IaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma
jako usługa [PaaS], skomputeryzowane przechowywanie informacji
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biznesowych, przechowywanie danych online, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej.

(111) 319166
(220) 2018 09 07
(210) 490283
(151) 2019 03 20
(441) 2018 10 29
(732) STOVIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) Dżemowar
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, jadalne oleje
i tłuszcze, pyłki kwiatowe jako żywność.
(111) 319167
(220) 2018 09 10
(210) 490324
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) TOMASZEWSKI SZYMON TST, Dąbrówka Nowa, PL.
(540) MONGOLIAN wool & cashmere
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 sprzedaż w hurtowni, sklepach oraz za pośrednictwem Internetu towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, skarpetki, szale, pledy, szaliki, chusty, kamizelki, koce, pościele, materace,
wkładki do butów, pasy ochronne na nerki.
(111) 319168
(220) 2018 09 10
(151) 2019 03 06
(441) 2018 10 29
(732) ECO CITY GUIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolec, PL.
(540) ECO CITY GUIDE
(540)

(210) 490327

łalność gospodarczą, w tym działalność o charakterze ekologicznym)
za pośrednictwem reklam i globalnych sieci komputerowych, 38 zapewnianie dostępu do stron, forów (w tym dyskusyjnych), platform
(w tym platform handlu elektronicznego), portali, danych i informacji w zakresie działalności ekologicznych oraz informacji i doradztwa
w zakresie działalności ekologicznych za pośrednictwem Internetu
i stron internetowych (online), udostępnianie online elektronicznych
tablic ogłoszeń do przekazywania między użytkownikami komputerowymi wiadomości w zakresie działalności ekologicznych oraz informacji i doradztwa w zakresie działalności ekologicznych.

(111) 319169
(220) 2018 09 10
(210) 490337
(151) 2019 03 06
(441) 2018 10 29
(732) MBM MEAT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kazimierów, PL.
(540) Kebavita Kręci podniebienie
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz
pojemniki, 29 mięso, mięso konserwowane, drób, wędliny, ryby, dziczyzna, grzyby, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, dżemy, kompoty, sałatki, bita śmietana, jogurty,
margaryna, masło, mleko, śmietana, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, 30 bułki, tortille, kanapki, chleb, herbata, kawa,
keczup, majonez, makarony, musztarda, lody, pierogi, pizza, placki,
puddingi, płatki owsiane, ryż, przyprawy smakowe, sosy, wyroby
cukiernicze i słodycze, kukurydza, sól kuchenna, mąka, miód, musztarda, ocet, 39 transport, pakowanie i składanie towarów, dostawa
towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
przewóz samochodami ciężarowymi, usługi rozładunku towarów,
spedycja, usługi kurierskie, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
(111) 319170
(220) 2018 09 07
(151) 2019 03 15
(441) 2018 10 29
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) HiRRO COCKTAILS
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, szary, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 marketing internetowy w zakresie działalności ekologicznych oraz informacji i doradztwa w zakresie działalności ekologicznych za pośrednictwem stron internetowych (online), dostarczanie, udostępnianie i udzielanie informacji handlowych (w tym
związanych z przedsiębiorstwami), gospodarczych (w tym o prowadzeniu działalności gospodarczej), reklamowych, marketingowych,
kontaktowych i biznesowych konsumentom i przedsiębiorcom
w zakresie działalności ekologicznych oraz informacji i doradztwa
w zakresie działalności ekologicznych za pośrednictwem stron internetowych (online), dostarczanie i udzielanie informacji dotyczących
towarów i usług, w tym w szczególności produktów konsumpcyjnych (w tym również kosmetyków, żywności i napojów) za pośrednictwem stron internetowych (online), dostarczanie informacji za pośrednictwem stron internetowych (online) do celów reklamowych
i sprzedaży w zakresie działalności ekologicznych, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem Internetu i stron internetowych (online) w zakresie działalności ekologicznych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw w odniesieniu do prowadzonych przez nich
działalności gospodarczych (w tym działalności o charakterze ekologicznym) za pośrednictwem stron internetowych (online), promowanie towarów i usług osób trzecich (podmiotów prowadzących dzia-
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(210) 490292

Kolor znaku: biały, złoty, jasnoniebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwa o małej zawartości alkoholu, piwo i produkty piwowarskie, drinki na bazie piwa, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, gotowe koktajle alkoholowe, koktajle, napoje energetyczne zawierające alkohol, mieszanki koktajli alkoholowych, gotowe napoje
alkoholowe inne niż na bazie piwa, alkoholowe koktajle owocowe,
gotowe koktajle na bazie wina, wymieszane napoje alkoholowe.
(111) 319171
(220) 2018 09 11
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 19
(732) HALA KOSZYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Koszyki
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11

(210) 490379
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmetyków,
chemii, produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, artykułów oświetleniowych, artykułów gospodarstwa domowego, kwiatów ciętych, doniczkowych,
kompozycji kwiatowych oraz akcesoriów, komputerów i artykułów
związanych z komputerami, elektroniki, wyrobów jubilerskich, zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, wydawnictw i publikacji, prasy, artykułów papierniczych i biurowych, wyrobów
skórzanych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów tekstylnych
i skórzanych, mebli, artykułów dekoracyjnych, wyposażenia i wykończenia wnętrz, gier, zabawek, artykułów spożywczych, w tym
żywności i produktów ekologicznych oraz certyfikowanych, artykułów przemysłowych, napojów, alkoholi, wyrobów tytoniowych, dzieł
sztuki, książek i utworów audio-wizualnych na wszelkiego rodzaju
nośnikach: w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie,
hurtowni, sklepie, stoisku, stoisku tymczasowym za pośrednictwem
strony internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie
korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, usługi
badań konsumenckich, badania i analizy rynkowe, badania w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku, badania opinii publicznej, usługi w zakresie programów lojalnościowych i promocyjnych,
zarządzanie w działalności handlowej, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, marketing, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności na rzecz
organizacji non profit, fundacji oraz instytucji pozarządowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, biznesowa
obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, dekoracja wystaw
sklepowych, administrowanie sprzedażą, zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, organizacja targów
produktów spożywczych oraz przemysłowych, usługi sekretariatu,
usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi biurowe, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, fotokopiowanie, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, archiwizacja dokumentów, obsługa centrali telefonicznych na rzecz innych, usługi biurowe
w zakresie organizowania spotkań, usługi w zakresie administracji
biurowej, zapewnienie personelu administracyjnego, organizacja
usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług
recepcjonistów na rzecz osób trzecich, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji oraz działalności handlowej w oparciu o umowę franczyzy,
doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, wypożyczanie stoisk handlowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, marketing
imprez i wydarzeń, marketing towarów i usług na rzecz innych, reklama i usługi reklamowe, udostępnianie powierzchni reklamowej,
usługi informacji handlowej, organizacja i przeprowadzanie imprez
reklamowych, usługi promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja pokazów mody,
wystaw, koncertów i wydarzeń kulturalnych w celach promocyjnych,
organizacja wystaw, koncertów i wydarzeń kulturalnych dla biznesu
lub handlu, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, organizacja targów, w szczególności
poświęconych branży spożywczej, gastronomicznej oraz usługowej
w celach komercyjnych, handlowych lub reklamowych, wydawanie ulotek i gazetek i materiałów reklamowych, 36 wynajmowanie
centrów handlowych, usługi centrów handlowych w zakresie udostępniania i najmu osobom trzecim powierzchni komercyjnej w celu
oferowania towarów oraz świadczenia usług, w tym w szczególności: usług pralniczych, usług biur podróży, kantorów wymiany walut,
usług fryzjerskich, kosmetycznych, usług fizjoterapii, prowadzenia
zajęć tanecznych, sportowych wraz z udostępnianiem sprzętu sportowego, wypożyczalni sprzętu sportowego, rowerów, skuterów,
aut, usług naprawy i obsługi oraz myjni pojazdów mechanicznych,
gastronomii, galerii oraz sprzedaży towarów, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, wynajem
pomieszczeń handlowych, wynajem pomieszczeń gospodarczych
na potrzeby działalności biurowej, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, wynajem pomieszczeń biurowych, zarządzanie nieruchomościami, wynajem oraz udostępnianie powierzchni biurowej
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oraz komercyjnej na potrzeby działalności fundacji, instytucji non-profit oraz instytucji pozarządowych, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, zbieranie oraz przekazywanie funduszy na cele
dobroczynne, badania finansowe, 41 usługi w zakresie organizacji
wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych, organizacja koncertów muzycznych, organizacja wystaw i imprez kulturalnych lub edukacyjnych, kina, organizowanie konferencji, konkursów rozrywkowych
lub edukacyjnych, wystawy sztuki, udostępnianie obiektów i sprzętu
do organizacji pokazów filmów, widowisk, sztuk, muzyki, koncertów,
wystaw lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw i rozrywki dla dzieci
i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych i tanecznych, kursy i nauka tańca, organizacja pokazów tanecznych, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi rozrywkowe, edukacyjne
i kulturalne dla dzieci, młodzieży, i dorosłych, organizacja szkoleń
i warsztatów kulinarnych, barmańskich i sommelierów, usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów, gazet, czasopism, katalogów, prospektów, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, usługi w zakresie szkoleń i edukacji, badania edukacyjne, 43 restauracje,
kawiarnie, herbaciarnie, cukiernie, winiarnie, koktajlbary, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
doradztwo kulinarne, udostępnianie pomieszczeń na spotkania,
udostępnianie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania,
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, usługi w zakresie samplingu i degustacji potraw i napojów, usługi
degustacji win.

(111) 319172
(220) 2018 09 11
(210) 490380
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 19
(732) ATMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ATMA
(540)

(531) 02.09.04, 26.03.01, 26.03.14, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama
za pomocą sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, wypożyczanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie hurtowni oraz
punktów sprzedaży detalicznej w branży odzieżowej i obuwniczej,
prowadzenie punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej w branży
pojazdów samochodowych, części zamiennych i akcesoriów motoryzacyjnych, 37 usługi z zakresu napraw konserwacji i diagnostyki
pojazdów samochodowych w tym naprawy blacharskie i lakiernicze,
40 wywoływanie filmów fotograficznych, fotochemigrafia, obróbka
taśm filmowych, skład fotograficzny, kopiowanie zdjęć, usługi drukarskie, druk sitowy, drukowanie litograficzne, drukowanie ofsetowe,
drukowanie rysunków, usługi poligraficzne, 41 wydawanie książek,
działalność wydawnicza inna niż reklamowa, organizowanie szkoleń,
kursów, seminariów, pokazy kształcenia praktycznego, organizowanie imprez artystycznych, prowadzenie filharmonii, orkiestr, chórów,
poprawianie kondycji zdrowotnej w klubach zdrowia, prowadzenie
fitness-klubów, siłowni, usługi instruktorów gimnastyki, prowadzenie ogrodów zoologicznych, botanicznych, działalność edukacyjna
na rzecz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody, organizowanie kampanii informacyjnych, seminariów, dyskusji panelowych, 44 usługi lekarskie, prowadzenie szpitali, sanatoriów, usługi
pielęgniarskie, gabinety dentystyczne, fizjoterapia, fizykoterapia,
masaże lecznicze, łaźnie tureckie, sauny, gabinety odnowy biologicznej, solaria, salony piękności.
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(111) 319173
(220) 2018 09 12
(210) 490459
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 05
(732) MOTO-AGRO JACEK BŁOCH, DARIUSZ DZIUBA SPÓŁKA
JAWNA, Białystok, PL.
(540) BELARUS MINSK TRACTOR WORKS
(540)
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(111) 319176
(220) 2018 09 13
(210) 490536
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 05
(732) ZAKO-RENT GĄSIOROWSCY SPÓŁKA JAWNA, Zakopane, PL.
(540) ALKOSOUVENIR FROM ZAKOPANE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.
(111) 319177
(220) 2018 09 13
(210) 490538
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 05
(732) MICHALSKA KATARZYNA EWA, Michałów-Grabina, PL.
(540) ATP ADRION TRADE POLSKA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
rolniczym.
(111) 319174
(220) 2018 09 13
(210) 490494
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 26
(732) SOKOŁOWSKI KRZYSZTOF, POCHWAŁA ARTUR, MAJSTRAK
ARKADIUSZ, KOZANOWSKI ROBERT NOCNY KOCHANEK SPÓŁKA
CYWILNA, Skarżysko-Kamienna, PL.
(540) NOCNY KOCHANEK
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 14 biżuteria, breloczki-biżuteria, broszki, kolczyki, łańcuszki-biżuteria, naszyjniki-biżuteria, ozdob-biżuteria, zegarki,
zegarki na rękę, zegary, 21 kubki, otwieracze do butelek, naczynia
do picia, kufle do piwa, 25 bielizna damska, bielizna osobista, bluzki,
buty, czapki-nakrycia głowy, koszule, krawaty, kurtki-odzież, majtki,
nakrycia głowy-odzież, obuwie, odzież gotowa, okrycia wierzchnie-odzież, podkoszulki, skarpetki, slipy, spodnie, swetry, szale, szaliki,
T-shirty, 26 broszki jako dodatki ubraniowe, emblematy nie z metali
szlachetnych, opaski na ręce, emblematy ozdobne, ozdoby-hafty,
41 usługi kompozycji muzycznych, usługi orkiestry, organizowanie
i prowadzenie koncertów, rozrywka-widowiska, usługi studia nagrań,
pisanie tekstów, inne niż reklamowe, publikowanie tekstów inne niż
teksty reklamowe, usługi dystrybucji biletów w zakresie rozrywki.
(111) 319175
(220) 2018 09 13
(210) 490508
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 26
(732) J&K J. KANIA, K. TOMCZAK SPÓŁKA JAWNA, Ostrów
Wielkopolski, PL.
(540) Kebz MORE THAN KEBAB
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 08.07.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 bułki, burrito, kanapki z parówką-hot dog, sosy jako
przyprawy, sosy sałatkowe, tortille, 43 bary szybkiej obsługi-snack-bary, kafeterie-bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne.

Kolor znaku: czarny, różowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyczne preparaty fryzjerskie, balsamy do włosów, odżywki do włosów, farby do włosów, żele do włosów, olejki do włosów, pomady do włosów, lakiery do włosów, preparaty
do włosów, środki do pielęgnacji włosów, pianka do włosów, kosmetyki do włosów, szampony do włosów, maseczki do włosów, środki
rozjaśniające do włosów, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do układania włosów, lakiery do układania włosów, preparaty
do kuracji włosów, produkty do usuwania farby z włosów, produkty
do ochrony farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, kosmetyki, 35 usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi handlu hurtowego związane
z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego związane
z kosmetykami, usługi handlu hurtowego związane z kosmetykami,
prowadzenie pokazów handlowych, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, 41 nauka fryzjerstwa, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, nauczanie i szkolenia.
(111) 319178
(220) 2018 09 13
(210) 490543
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 05
(732) SUPLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niwy, PL.
(540) SUPLOFOL
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 319179
(220) 2018 09 13
(210) 490544
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) RUSNAK EWELINA ENCEPENCE, Skawa, PL.
(540) ENCEPENCE
(510), (511) 41 animacja czasu wolnego, coaching w zakresie życia
osobistego, didżeje na przyjęcia i imprezy, specjalne doradztwo
w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie
planowania przyjęć, edukacja przedszkolna, edukacja, rozrywka
i sport, fotografowanie, karaoke, usługi związane z organizacją imprez karaoke, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, imprezy kulturalne i taneczne, informacja o edukacji, nauczanie, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, produkcja nagrań dźwięku
i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, opieka nad dziećmi podczas
imprez okolicznościowych, rozrywkowych i masowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie imprez okolicznościowych,
rozrywkowych i masowych, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, szkolenia, organizowanie i prowadzenie warsztatów i zajęć dla dzieci, organizowanie konkursów w zakresie edukacji
lub rozrywki, prowadzenie i organizowanie koncertów, produkcja
przedstawień teatralnych, przedszkola, nauczanie, planowanie przebiegu przyjęć (część rozrywkowa), rozrywka, organizacja i prowadzenie seminariów, urządzanie i organizowanie zajęć sportowych, usługi
dla oświaty w zakresie rozrywki i edukacji, usługi związane z rozrywką i dostarczaniem atrakcji (np.: face-painting, tatuaże brokatowe,
kolorowe warkoczyki, modelowane balony), organizowanie obozów
wakacyjnych w zakresie rozrywki, usługi związane z organizacją
wypoczynku, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji
scenicznych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu
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rozrywkowego (np. dmuchańce), organizacja wystaw związanych
z kulturą lub edukacją.

(111) 319180
(220) 2018 09 14
(210) 490556
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) SABI-STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH,
Warszawa, PL.
(540) SABI Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, opinie (sondaże-), pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, analizy i badania rynku, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania i analizy rynku, marketing,
kolportaż próbek, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw dla celów handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama korespondencyjna, reklama prasowa, telemarketing, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ulotek, prospektów,
druków i próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, przydzielanie dostępu
do baz danych, 41 edukacja, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, doradztwo zawodowe, porady
w zakresie edukacji lub kształcenia, kształcenie praktyczne (pokazy),
warsztaty (organizowanie i prowadzenie), szkolenia, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], publikowanie książek, sprawdziany edukacyjne, usługi przekwalifikowania zawodowego, wypożyczanie książek.
(111) 319181
(220) 2018 05 30
(210) 486565
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) SINOS
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
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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 materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 319182
(220) 2018 05 30
(210) 486548
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) ENTINA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
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artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 319183
(220) 2018 04 30
(210) 485529
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 16
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) BRAVE
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa,
schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi,
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 319184
(220) 2018 09 14
(210) 490582
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) KOSAŁKA WALDEMAR DAXTON POLAND, Tarnów, PL.
(540) Lalki.pl Sklep z lalkami
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.05
(510), (511) 28 lalki, laleczki, lalki do zabawy, lalki interaktywne, lalki
anatomiczne, lalki szmaciane, marionetki, domki dla lalek, pokoiki
dla lalek, ubranka dla lalek, akcesoria dla lalek, zabawki, 35 sprzedaż
detaliczna, hurtowa, wysyłkowa, katalogowa, sprzedaż na podsta-
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wie zamówień telefonicznych oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) w zakresie następujących towarów: lalki,
laleczki, lalki do zabawy, lalki interaktywne, lalki anatomiczne, lalki
szmaciane, marionetki, domki dla lalek, pokoiki dla lalek, ubranka
dla lalek, akcesoria dla lalek, zabawki, usługi sklepów internetowych
on-line w zakresie następujących towarów: lalki, laleczki, lalki do zabawy, lalki interaktywne, lalki anatomiczne, lalki szmaciane, marionetki, domki dla lalek, pokoiki dla lalek, ubranka dla lalek, akcesoria
dla lalek, zabawki, gromadzenie ofert, sortowanie ofert w bazach danych, prezentowanie towarów dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie opisów towarów dla celów sprzedaży detalicznej, promowanie towarów poprzez ich wyróżnienie w ofercie, zarządzanie
administracyjne zamówieniami w ramach usług świadczonych przez
firmy wysyłkowe, dostarczanie informacji handlowych w celu przeprowadzenia transakcji, przetwarzanie danych do celów administrowania obsługi sklepu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi odbierania zamówień, w tym telefonicznych,
skomputeryzowane kompilacje list zamówień, zarządzanie zamówieniami, gromadzenie informacji związanych z reklamą i zarządzanie reklamami, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, sporządzanie informacji statystycznych
w zakresie sprzedaży, informacje handlowe w zakresie oceny i opinii
dotyczących zakupionych towarów, wystawionych ocen, gromadzenie informacji w bazach danych w tym prowadzenie księgi gości,
usługi prezentacji oferty handlowej w Internecie, reklama, reklama
na stronach internetowych, promocja sprzedaży, pokazy towarów
dla celów handlowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilowanie, sortowanie i zarządzanie danymi w bazach danych.

(111) 319185
(220) 2018 09 14
(210) 490573
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA PURE & PREBIOTICS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 319186
(220) 2018 09 17
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) PPP IDEAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sól, PL.
(540) IdeaPro NOWA SÓL POLAND
(540)

(210) 490658

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.13.25
(510), (511) 7 stacje przerobu mas formierskich, mieszarki do mas
suchych i wilgotnych, chłodziarki wibracyjno-fluidyzacyjne, elektroniczne wagi dozujące, suszarki fluidyzacyjne, turbiny intensywnego
mieszania, automatyczne linie i gniazda formierskie, linie odlewania
tulei żeliwnych, formierki do form odlewniczych, nasypywarki masy
formierskiej, spulchniarki turbinowe do mas formierskich, wypycharki form odlewniczych, przenośniki kubełkowe pionowe, przenośniki taśmowe, dozowniki taśmowe, dozowniki śrubowe, transport
pneumatyczny, strumieniowo-ścierne urządzenia do oczyszczania
powierzchni oraz urządzenia do kulowania, 42 usługi konstrukcyjno-projektowe, ekspertyzy techniczne.
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(111) 319187
(220) 2018 09 17
(210) 490659
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) BENEDICTUS MEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) TYNIECKIE
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, biały, srebrny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 32 piwo słodowe, piwo.
(111) 319188
(220) 2018 09 18
(210) 490702
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) CAAR CLUB ANTYCZNYCH AUTOMOBILI I RAJDÓW,
Warszawa, PL.
(540) CAAR
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania rajdów zabytkowych
pojazdów samochodowych, motocykli i rowerów, popularyzacji turystyki pojazdami zabytkowymi.
(111) 319189
(220) 2018 09 19
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) KOSMOWSKI MAREK, Mielno, PL.
(540) POLANIN
(510), (511) 32 piwo.

(210) 490725

(111) 319190
(220) 2018 09 19
(210) 490739
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) KORZENIEWSKI ŁUKASZ LUKI-OILS, Biała Podlaska, PL.
(540) PMO PROFESSIONAL SERIES
(540)
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(111) 319191
(220) 2018 09 19
(210) 490742
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) SORENO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 taborety, meble tapicerowane.
(111) 319192
(220) 2018 09 19
(210) 490762
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) BIZON
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin rolniczych i ich mieszanki.
(111) 319193
(220) 2018 09 19
(210) 490745
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) LIVIA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 poszewki, koce.
(111) 319194
(220) 2018 09 19
(210) 490748
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) TOWARZYSTWO JEZUSOWE, PROWINCJA POLSKI
POŁUDNIOWEJ, Kraków, PL.
(540) DEON
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi serwisów społecznościowych online.
(111) 319195
(220) 2018 09 19
(210) 490743
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) VERSO
(540)

Kolor znaku: złoty, czerwony, czarny
(531) 09.01.10, 05.13.01, 24.01.05, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej dotyczące olejów i smarów do silników pojazdów mechanicznych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące olejów i smarów do zastosowania w przemyśle,
usługi sprzedaży hurtowej dotyczące olejów i smarów do silników
pojazdów mechanicznych, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące
olejów i smarów do zastosowania w przemyśle, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze smarami.

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 taborety, meble tapicerowane.
(111) 319196
(220) 2018 09 17
(210) 490604
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda Biotechnologia ciekłokrystaliczna 7D
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów.
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(111) 319197
(220) 2017 07 12
(210) 474018
(151) 2019 03 27
(441) 2018 07 16
(732) FEEL THE TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Feel The Travel
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek
morskich, osoby towarzyszące podróżnym, pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, usługi osób towarzyszących podróżnym, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, zwiedzanie turystyczne, 43 biura (agencje)
zakwaterowania w zakresie hoteli i pensjonatów, domy turystyczne,
hotele, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie
zakwaterowań.
(111) 319198
(220) 2018 07 20
(210) 488479
(151) 2019 01 31
(441) 2018 10 15
(732) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, PL.
(540) ANNO DOMINI 1543 Copernicus PREMIUM EST. 1921 QUALITY
VODKA Multiple Distilled for Purity MANUFAKTURA ALKOHOLI
GATUNKOWYCH COPERNICUS
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny, srebrny,
ciemnoczerwony, czerwony
(531) 19.07.09, 29.01.15, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
02.01.01, 24.05.07, 26.01.04, 26.01.14
(510), (511) 33 wódka.
(111) 319199
(220) 2018 11 30
(210) 493314
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) GULLA TOMASZ KANCELARIA ADWOKACKA DR TOMASZ
GULLA, Słupsk, PL.
(540) RE4U
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(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, finansowanie nieruchomości, wynajem nieruchomości, timesharing nieruchomości,
powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie
nieruchomościami, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi inwestycyjne, usługi w zakresie wycen, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości,
zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne
i bankowe.

(111) 319200
(220) 2018 12 09
(210) 493593
(151) 2019 05 31
(441) 2019 02 04
(732) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny, PL.
(540) VISTULA
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [generatory prądu
przemiennego], aparatura do odtaczania piwa pod ciśnieniem, aparaty do oczyszczania acetylenu, automaty do sprzedaży, automatyczne
kotwice wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, awaryjne generatory prądotwórcze, betoniarki, bębny [części maszyn], brony,
brzeszczoty pił [części maszyn], chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe, inne niż do pojazdów,
czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn], czyszczalnie złożone
do ziaren, dezyntegratory, diamenty szklarskie [części maszyn], dławnice [części maszyn], długopisy do druku 3D, dmuchawy do sprężania,
wysysania i transportu gazu, dmuchawy do sprężania, zasysania
i transportu ziarna, dojarki mechaniczne, drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, drukarki 3D, dynama do rowerów, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dziurkarki [maszyny],
dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, elektrody do urządzeń spawalniczych, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne maszyny i urządzenia
do polerowania woskiem, elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne przyrządy
do wyciągania gwoździ, elektryczne sokowirówki, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania
okien, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne urządzenia
do zamykania okien, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], elewatory rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub
silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników,
formy [części maszyn], frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki kondensacyjne [części maszyn], gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn budowlanych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn górniczych, gąsienice
gumowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych,
generatory elektryczności, giętarki, gładziarki [maszyny], głowice cylindrów do silników, głowice wiertarskie [części maszyn], grabie
do zgrabiarek, gwinciarki [do nakrętek], hydrauliczne urządzenia
do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, hydrauliczne zamknięcia
drzwi, imaki do narzędzi do obrabiarek, inkubatory do jaj, instalacje
do centralnego odkurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje
kondensacyjne, instalacje odsysające pył do czyszczenia, iskrowniki
zapłonowe, kabestany, kable sterownicze do maszyn i silników, kafary
[maszyny], kalandry, kamienie młyńskie, kanały dymowe do kotłów
maszynowych, klisze drukarskie, klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, kolektory wydechowe do silników, koła garncarskie, koła maszyn,
koła szlifierskie [części maszyn], kołowrotki [przędzenie], kołowroty
[do wyciągania], kombajny zbożowe, kondensatory pary [części maszyn], konwertory dla stalowni, konwertory katalityczne, konwertory
paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta szewskie [części maszyn], korbowody do maszyn, motorów i silników, korby [części maszyn], koronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły
maszynowe [parowe], kowarki, krajalnice do chleba, krajalnice spiralne
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do warzyw, elektryczne, krajarki [maszyny], krążki [części maszyn], krosna, krosna do wyrobów pończoszniczych, kubki udojowe do dojarek,
kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lampy lutownicze na gaz, lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, lutlampy [palniki do lutowania], łańcuchy do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe,
inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska
z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna, manipulatory przemysłowe [maszyny], maselnice, maszynki do siekania mięsa, maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny dla mleczarstwa, maszyny dla odlewnictwa, maszyny dla
piwowarstwa, maszyny dla włókiennictwa, maszyny do budowy dróg,
maszyny do budowy torów kolejowych, maszyny do cerowania, maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do cienkiego wycinania
skóry, maszyny do drukowania na cienkiej blasze, maszyny do filtrowania, maszyny do fotoskładu, maszyny do glazurowania, maszyny
do grawerowania, maszyny do gwintowania, maszyny do kędzierzawienia, maszyny do mieszania, maszyny do montażu rowerów, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny
do naciągu rakiet do tenisa, maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy
farby, maszyny do napełniania butelek, maszyny do obrębiania, maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia, maszyny
do obróbki rud, maszyny do obróbki skóry, maszyny do obróbki szkła,
maszyny do obróbki tytoniu, maszyny do odlewania czcionek drukarskich, maszyny do oplatania, maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do procesu pudlarskiego,
maszyny do produkcji bitumu, maszyny do produkcji cukru, maszyny
do produkcji masła, maszyny do produkcji papieru, maszyny do produkcji sznurka, maszyny do produkcji wody mineralnej, maszyny
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do rafinacji ropy naftowej, maszyny do regulowania [nastawiania], maszyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny do stereotypii [poligrafia],
maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny do tłoczenia, maszyny do typografii, maszyny do ubijania, maszyny do układania szyn,
maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny do usuwania odpadków, maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych,
maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza,
maszyny do wytwarzania past spożywczych, maszyny do wyżymania
prania, maszyny do zamykania butelek, maszyny do zszywania, maszyny drenarskie, maszyny drukarskie, maszyny dziewiarskie, maszyny
elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny farbiarskie, maszyny górnicze, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny kruszące, maszyny na sprężone
powietrze, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny podziałowe, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, maszyny rolnicze, maszyny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych,
maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe, matryce drukarskie, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechanizmy do warsztatów tkackich, mechanizmy napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp, miechy [części maszyn], miechy do kuźni,
mieszalniki, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, mizdrownice, młocarnie, młotki [części maszyn], młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki do kawy,
inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszyny],
młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, młyny [maszyny], młyny odśrodkowe, napełniarki, napędy pedałowe do maszyn
do szycia, narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, nicielnice tkackie, nitownice [maszyny], noże [części maszyn], noże elektryczne, nożyce
elektryczne, obicia do zgrzeblarek [części maszyn], obrabiarki, obrotowe prasy drukarskie, obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne,
obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze,
odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odtłuszczacze
[maszyny], okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, okrawarki,
osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów maszynowych, ostrza
[części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza do sieczkarni, oszczędzacze
paliwa do silników, pakowarki, palniki gazowe do cięcia, palniki gazowe do lutowania, paski klinowe do silników, pasy do maszyn, pasy
do podnośników, pasy do prądnic, pasy do przenośników, pasy do sil-
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ników, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, piły [maszyny], piły
o napędzie innym niż ręczny, pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], pistolety dozujące klej, elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, płuczkarki, pługi, pługi do usuwania darni, pługi śnieżne, płytki
cierne hamulca, inne niż do pojazdów, pneumatyczne urządzenia
do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania okien,
pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, podajniki [części maszyn], podajniki papieru [drukarstwo], podajniki taśmy klejącej [maszyny], podgrzewacze wody [części maszyn],
podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki do wagonów kolejowych, podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, pompki napowietrzające do akwariów, pompy [części maszyn lub silników], pompy
[maszyny], pompy basenowe do wytwarzania przeciwprądu, pompy
do instalacji grzewczych, pompy do piwa, pompy na sprężone powietrze, pompy odśrodkowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy
powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], pompy próżniowe [maszyny], pompy smarownicze, postrzygarki [maszyny], pralki,
pralki uruchamiane monetą, prasownice, prasy [maszyny do celów
przemysłowych], prasy do paszy, prasy do wina, prasy filtracyjne, prasy
typograficzne, prądnice prądu stałego, prowadnice do maszyn, prowadniki do maszyn dziewiarskich, przebijaki dziurkarek, przeciągarki
[ciągarki] do metalu, przecinaki do maszyn, przecinarki [obrabiarki],
przecinarki łukowe, przegrzewacze [kotły], przeguby uniwersalne
[przeguby Cardana], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne,
inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych,
przenośniki, przesiewacze, przesiewacze żużlu [maszyny], przesiewanie (instalacje do-), przetrząsacze do siana, przędzarki, przyrządy
do polerowania butów, elektryczne, przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, przyrządy do zasuwania zasłon,
sterowane elektrycznie, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia [części
maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty przemysłowe, rozdrabniacze [maszyny]
do celów przemysłowych, rozpylacze do ścieków, rozruszniki nożne
do motocykli, rozruszniki silników, ruchome chodniki, ruchome schody, rurowe przenośniki pneumatyczne, rury do kotłów [części maszyn],
separatory para-olej [odolejacze pary], sieczkarnie, siewniki [maszyny],
silniki do łodzi, silniki do poduszkowców, silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki lotnicze, silniki
na sprężone powietrze, silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki parowe, silniki, inne niż do pojazdów lądowych, sita [maszyny lub części
maszyn], składarki [drukarstwo], skraplacze powietrzne, skrobaki
do czyszczenia rur, skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych,
skrzynie korbowe do maszyn i silników, skrzynki na matryce [drukarstwo], smarownice [części maszyn], snopowiązałki, sortownice, spawarki gazowe, spawarki łukowe, sprężarki do lodówek, sprężarki doładowujące, sprężyny [części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny],
sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, ssawki do odkurzaczy, sterowniki do wind, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany [statory], stoły do maszyn, stoły do pił [części maszyn], strugarki wzdłużne, suporty [części
maszyn], suszarki wirowe [bez podgrzewania], suwnice pomostowe,
szczotki [części maszyn], szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne,
szczotki prądnic, szczotki węglowe [elektryczność], szpule [części maszyn], szpule do krosien tkackich, szycie (maszyny do-), śrubokręty
elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubokręty zasilane elektrycznie,
świdry górnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], świece zapłonowe
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece żarowe
do silników diesla, tamborki do maszyn hafciarskich, taśmy przylepne
do kół pasowych, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki do silników, tokarki,
torby do odkurzaczy, transportery pneumatyczne, turbiny hydrauliczne, turbiny wiatrowe, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, tympany [części maszyn drukarskich], ubijaczki elektryczne
do użytku domowego, ubijaki elektryczne, uchwyty [części maszyn],
uchwyty do ostrzy [części maszyn], uchwyty wiertarskie [części maszyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia do czyszczenia parowe,
urządzenia do korkowania butelek, urządzenia do malowania, urzą-
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dzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, urządzenia do rozprowadzania
tuszu do maszyn drukarskich, urządzenia do szypułkowania [maszyny], urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, urządzenia do zbierania i chwytania mułu [maszyny],
urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia i maszyny introligatorskie do celów przemysłowych, urządzenia mechaniczne do nawijania, urządzenia odkamieniające do kotłów,
urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom
do silników, urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku,
urządzenia wiertnicze, pływające lub niepływające, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, walcarki, walce do walcarki, walce drogowe, wałki drukarskie do maszyn, wały korbowe, wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, wały
rozrządcze do silników pojazdów, wciągarki do sieci [rybołówstwo],
wciągniki [wielokrążki], wentylatory do silników, węże do odkurzaczy,
wialnie, wiązarki do siana, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wieszaki [części maszyn],
wirówki do mleka/śmietany, wkłady do maszyn filtrujących, wolne
koła, inne niż do pojazdów lądowych, wrębiarki do węgla, wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi [dźwigi], wyciągi kopalniane, wykończarki [maszyny drogowe], wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, wytłaczarki [walcarki deseniujące], zamiatarki drogowe
[samojezdne], zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], zgrabiarki, zgrzeblarki, złącza uszczelniające [części silników],
zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki i snopowiązałki, żurawie masztowe, 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, ambulanse [karetki
pogotowia], amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe
przyrządy do opon pojazdów, aparaty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, autokary, autonomiczne pojazdy podwodne do badania dna
morskiego, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, balony na gorące powietrze, barki [łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, błotniki do rowerów,
bosaki, bufory do taboru kolejowego, ciągniki, ciągniki drogowe
do ciągnięcia naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki,
czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do spacerówek, dopasowane
pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce
na nóżki do wózków dziecięcych głębokich, dopasowane pokrowce
na nóżki do wózków spacerowych, drążki skrętne do pojazdów, drezyny, drony cywilne, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę,
drzewce do statków, drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł], dzwonki
do rowerów, dżojstiki do pojazdów, fotele wyrzucane do statków powietrznych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgony
[pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, harmonie do autobusów przegubowych, hulajnogi (pojazdy), iluminatory [bulaje], jachty, kadłuby statków, kanu, kesony [pojazdy], kierownice do motocykli,
kierownice do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, knagi, zaciski żeglarskie, kolce do opon, kolejki linowo-terenowe, koła
do pojazdów lądowych, koła do rowerów, koła zębate do rowerów,
kołpaki, kominy do lokomotyw, kominy do statków, kontenery przechylne, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników,
korby rowerowe, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, korpusy
opon, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne
do wózków [pojazdy], lokomotywy, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do motocykli, łańcuchy do samochodów,
łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łaty do opon, łodzie, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów,
maszty do łodzi, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe [części wagonów kolejowych], miejsca leżące
[do spania] w pojazdach, moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, motocykle, motorowery, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, napinacze
do szprych do kół, nóżki do rowerów, nóżki motocyklowe, obręcze
do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół kolejowych, obręcze
kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, odbijacze do statków, okładziny hamulcowe

2103

do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, opony do pojazdów,
opony do pojazdów mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów,
opony pneumatyczne, opony rowerowe, osie pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, ożebrowania statków [wręgi, ramy
wręgowe], pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pedały
do rowerów, piankowe wkładki do opon, piasty do rowerów, piasty kół
pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, pochylnie dla statków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów
lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skutery] śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do poruszania się
po wodzie, pojazdy elektryczne, pojazdy lotnicze, pojazdy opancerzone, pojazdy szynowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki,
pojazdy-chłodnie, pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce
na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce
na siedzenia pojazdów, pokrowce na siodełka motocyklowe, pokrycia
siodełek rowerów, pokrycia wózków dziecięcych, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów],
pontony, popielniczki do pojazdów, promy, przekładnie do pojazdów
lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przyczepki rowerowe, przyczepy [pojazdy],
przyczepy do przewożenia rowerów, przyczepy motocyklowe boczne,
przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli, ramy do rowerów, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, rowery, rowery elektryczne, rowery trójkołowe
dostawcze, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów, sakwy
przystosowane do motocykli, sakwy rowerowe, samochody, samochody (amortyzatory do-), samochody autonomiczne, samochody bez
kierowcy [samochody autonomiczne], samochody holownicze [pomocy drogowej], samochody kempingowe, samochody sportowe, samochody wyścigowe, samoloty amfibie, sanie ratownicze, sanki
do jazdy na stojąco, siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do motocykli, silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe
do pojazdów lądowych, siodełka do motocykli, siodełka rowerowe,
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne niż do silników, skrzynie ładunkowe
wywrotkowe do ciężarówek, skutery inwalidzkie, skutery wyposażone
w silnik, spadochrony, spojlery do pojazdów, sprzęgi wagonów kolejowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, statki kosmiczne, sterowce,
stery, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz
do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy
do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacz, śmieciarki, śruby napędowe do łodzi, tabor kolejki linowej naziemnej, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe
do pojazdów, torby przystosowane do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych, tramwaje, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia i instalacje do transportu linowego,
urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, urządzenia sterowe do statków, urządzenia uwalniające do statków, wagoniki do instalacji transportu linowego,
wagony kolejowe, wagony restauracyjne, wagony sypialne, wagony-chłodnie [pojazdy kolejowe], wały napędowe do pojazdów lądowych,
wentyle do opon pojazdów, wiosła, wiosła do canoe, wiosła rufowe,
wodnosamoloty [hydroplany], wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, wozy kopalniane, wozy odlewnicze, wózki dla wędkarzy, wózki do transportu niepełnosprawnych,
wózki dziecięce, wózki golfowe [pojazdy], wózki jezdniowe widłowe,
wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki przechylne, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, wózki używane
do sprzątania, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wózki
zwrotne wagonów kolejowych, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł,
zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zdalnie
sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, zderzaki do pojazdów,
zderzaki samochodowe, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zębate
przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów,
żurawiki łodziowe.
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(111) 319201
(220) 2018 09 17
(151) 2019 02 22
(441) 2018 11 05
(732) KWAŚNIK MARIUSZ, Kędzierzyn-Koźle, PL.
(540) Fundacja Rozwoju E-COMMERCE
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 490605

Kolor znaku: ciemnoszary, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.03, 26.04.05, 26.11.09
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, audyt działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 41 kształcenie praktyczne [pokazy],
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 45 badania prawne, doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje,
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], udzielanie
licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi
alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi
monitorowania prawnego, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi serwisów społecznościowych online,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 319202
(220) 2018 09 17
(210) 490606
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) IBUZINA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi.

Nr 7/2019

(111) 319203
(220) 2018 09 17
(210) 490630
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) ELHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) elhurt
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.16
(510), (511) 9 obwody drukowane do odtwarzania wideo, płytki
ceramiczne zawierające obwody drukowane, obwody elektryczne
i obwody drukowane, elektryczne obwody drukowane, elektroniczne obwody drukowane, obwody drukowane, podzespoły komputerowe, podzespoły elektrotechniczne, podzespoły elektroniczne,
optyczne, podzespoły zasilaczy elektrycznych, urządzenia dla punktów sprzedaży, systemy do punktów sprzedaży [POS], terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, 40 montaż na zamówienie elektronicznych części składowych do telefonów komórkowych, montaż
na zamówienie elektronicznych części składowych do urządzeń
medycznych, montaż na zamówienie elektronicznych części składowych do urządzeń komunikacyjnych, montaż na zamówienie elektronicznych części składowych do osobistych asystentów cyfrowych
[urządzeń PDA], produkcja na zamówienie elementów, urządzeń
i obwodów półprzewodnikowych, produkcja na zamówienie komputerów na rzecz osób trzecich, produkcja na zamówienie urządzeń
komunikacyjnych na rzecz osób trzecich.
(111) 319204
(220) 2018 09 17
(210) 490632
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) PGG family
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, niebieski, jasnoniebieski, zielony,
jasnozielony, żółty, czerwony, ciemnoczerwony, pomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, jasnoniebieski
(531) 25.07.01, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 pióra i długopisy, pióra i długopisy [artykuły biurowej,
pióra i długopisy z metali szlachetnych, długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych, bloki [artykuły papiernicze], bloczki do notowania, bloczki do pisania, bloki papierowe, broszury drukowane,
teczki papierowe, teczki na korespondencję, teczki na listy, teczki [artykuły 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, reklamy 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 powietrzem, dmuchane balony reklamowe, tablice reklamowe, urządzenia
do ekspozycji plakatów, tablice z tworzyw sztucznych do celów reklamowych [nieświecące], tablice reklamowe z tworzyw sztucznych
[nieświecące], szyldy z tworzyw sztucznych, tablice reklamowe,
szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, stojaki do wystawiania gazet, reklamowe tablice wystawowe, przenośne stelaże wystawowe
na reklamy, 25 koszulki z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki
kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, 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
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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),
koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, czapki sportowe, czapki futrzane, czapki baseballowe, czapki dziane, czapki narciarskie czapki wełniane, czapki kolarskie, czapki kucharskie, czapki
żołnierskie, czapki bejsbolówki, papierowe czapeczki używane jako
część odzieży, czapki bez daszków, czapki z pomponem, czapki (nakrycia głowy), czapki z daszkiem, czapki i czapeczki sportowe, czapki
do gry w golfa, papierowe czapeczki noszone przez pielęgniarki.

(111) 319205
(220) 2018 09 17
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) PERLON
(540)

(210) 490636

(531) 03.02.01, 24.01.05, 24.01.09, 27.05.01
(510), (511) 1 żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne, preparaty chemiczne do impregnacji przeciw plamom
i przeciw wilgoci, chemikalia-produkty chemiczne stosowane
w przemyśle, pracach badawczych, fotografii, 2 powłoki zabezpieczające wyroby betonowe przeciw wilgoci i plamom, 19 materiały
budowlane niemetalowe, wyroby betonowe, kostka brukowa betonowa, płyty betonowe chodnikowe i do budowy dróg.
(111) 319206
(220) 2018 09 17
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) PPP IDEAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sól, PL.
(540) TECHNICAL NOWA SÓL
(540)

(210) 490646

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 stacje przerobu mas formierskich, mieszarki do mas
suchych i wilgotnych, chłodziarki wibracyjno-fluidyzacyjne, elektroniczne wagi dozujące, suszarki fluidyzacyjne, turbiny intensywnego
mieszania, automatyczne linie i gniazda formierskie, linie odlewania
tulei żeliwnych, formierki do form odlewniczych, nasypywarki masy
formierskiej, spulchniarki turbinowe do mas formierskich, wypycharki form odlewniczych, przenośniki kubełkowe pionowe, przenośniki taśmowe, dozowniki taśmowe, dozowniki śrubowe, transport
pneumatyczny, strumieniowo-ścierne urządzenia do oczyszczania
powierzchni oraz urządzenia do kulowania, 42 usługi konstrukcyjno-projektowe, ekspertyzy techniczne.
(111) 319207
(220) 2018 09 21
(210) 490808
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 26
(732) CIEŚLIK ANDRZEJ CONTIMAX, Bochnia, PL.
(540) FISHER KING
(510), (511) 29 żywność przygotowywana z ryb, ryby, ryby w stanie przetworzonym i półprzetworzonym, produkty rybne, konserwy rybne, konserwowane produkty rybne w słoikach, sałatki z ryb,
paprykarz rybny, pasztety z ryb, ryby w galarecie, ryby wędzone,
filety rybne w zalewach octowych, olejowych, olejowo-smakowych
z owocami i warzywami, filety rybne z przyprawami, ryby w sosach,
pasty rybne, potrawy na bazie ryb, marynaty zimne ze śledzi, sałatki
śledziowe, filety śledziowe z przyprawami, filety śledziowe w sosach
śmietanowych, filety śledziowe w zalewie olejowej z warzywami
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i owocami, śledzie w zalewie octowej, śledzie w oleju, śledzie w oliwie, śledzie w śmietanie, śledzie w pomidorach, śledzie z rodzynkami, śledzie po węgiersku, śledzie opiekane w marynacie, koreczki
śledziowe w oleju z przyprawami warzywnymi, rolmopsy, produkty
z owoców morza, konserwowe owoce morza, sałatki frutti di mare,
kawior, skorupiaki nieżywe.

(111) 319208
(220) 2018 09 21
(210) 490809
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA SENSI NATURA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 319209
(220) 2018 09 21
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) Banco Santander, S.A., Santander, ES.
(540) Santander Consumer Finanse
(540)

(210) 490812

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
usługi związane z majątkiem nieruchomym, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, organizowanie ubezpieczenia,
leasing finansowy, usługi w zakresie informacji finansowej, doradztwa finansowego i konsultingu finansowego, finansowanie zakupów
konsumenckich, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi inwestycyjne dotyczące środków pieniężnych,
funduszy hedgingowych i funduszy typu private equity, doradztwo
w zakresie funduszy powierniczych, finansowe usługi bankowe, usługi bankowe, bankowość on-line i bankowość prywatna, usługi depozytów sejfowych, sponsorowanie finansowe, przydzielanie stypendiów naukowych, emisja kart kredytowych i debetowych, weryfikacja
czeków, ściąganie należności i faktoring, faktoring, crowdfunding,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, handel walutami i wymiana
walut, usługi aktuarialne, handel akcjami, usługi maklerskie, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo giełdowe, usługi
maklerskie dotyczące akcji, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, depozyty kosztowności, finansowe izby rozrachunkowe,
doradztwo w zakresie nieruchomości, wycena nieruchomości.
(111) 319210
(220) 2018 09 21
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 26
(732) Banco Santander, S.A., Santander, ES.
(540) Santander Consumer Multirent
(540)

(210) 490813

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.09, 01.15.05
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
usługi związane z majątkiem nieruchomym, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, organizowanie ubezpieczenia,
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leasing finansowy, usługi w zakresie informacji finansowej, doradztwa finansowego i konsultingu finansowego, finansowanie zakupów
konsumenckich, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi inwestycyjne dotyczące środków pieniężnych,
funduszy hedgingowych i funduszy typu private equity, doradztwo
w zakresie funduszy powierniczych, finansowe usługi bankowe, usługi bankowe, bankowość on-line i bankowość prywatna, usługi depozytów sejfowych, sponsorowanie finansowe, przydzielanie stypendiów naukowych, emisja kart kredytowych i debetowych, weryfikacja
czeków, ściąganie należności i faktoring, faktoring, crowdfunding,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, handel walutami i wymiana
walut, usługi aktuarialne, handel akcjami, usługi maklerskie, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo giełdowe, usługi
maklerskie dotyczące akcji, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, depozyty kosztowności, finansowe izby rozrachunkowe,
doradztwo w zakresie nieruchomości, wycena nieruchomości.

(111) 319211
(220) 2018 09 21
(210) 490823
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Düsseldorf, DE.
(540) makro TWÓJ SUKCES TO NASZ BIZNES
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, instrukcje obsługi w formie programów komputerowych, urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, blogi,
elektroniczne publikacje on-line, do pobrania, oprogramowanie
i aplikacje komputerowe, komputery, smartfony, urządzenia do przetwarzania danych, komputerowe bazy danych, nośniki do przechowywania danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, sprzęt
peryferyjny do komputerów, komputery przenośne [podręczne],
publikacje elektroniczne, do pobrania, pamięci zewnętrzne USB, karty pamięci, płyty kompaktowe, płyty DVD, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, okulary, obudowy głośników, laserowe wskaźniki celu
(wskaźniki świecące), kalkulatory kieszonkowe, 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały drukowane, papier,
karton, noże do papieru [artykuły biurowe], afisze, plakaty, mapy, artykuły do korektorowania i ścierania, pióra kulkowe, materiały do introligatorstwa, fotografie [wydrukowane], materiały przeznaczone
dla artystów, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], teczki na dokumenty, skoroszyty do dokumentów, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], kasetki na papeterię [artykuły biurowe], ołówki, bloki [artykuły papiernicze], broszury, przyciski do papieru, tacki biurkowe,
papier do pisania [listowy], broszury, książki, podpórki do książek,
etykiety z papieru lub kartonu, chorągiewki papierowe, ulotki, folia
z tworzywa sztucznego do opakowywania, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, kartki z życzeniami, papierowe karty upominkowe, papierowe, kartonowe lub plastikowe karty do zakupów, kalendarze, karty, katalogi, papier przebitkowy, zakreślacze, notatniki
[notesy], segregatory do dokumentów, chusteczki do nosa [papierowe], gumki do ścierania, podkładki na biurko, ramki i stojaki do fotografii, stemple do pieczętowania, uchwyty do stempli, pieczęci, kasetki na stemple [pieczątki], poduszki do stempli, pieczęci, tablice
do pisania kredą, periodyki [czasopisma], gazety, publikacje drukowane, 35 usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego, również jako
usługi sprzedaży on-line lub za pośrednictwem katalogów, związane
z artykułami spożywczymi i towarami luksusowymi, tytoniem, napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi, środkami chemicznymi,
środkami do czyszczenia, preparatami do polerowania i preparatami
myjącymi, środkami ściernymi i polerskimi oraz preparatami ścierającymi, środkami toaletowymi, towarami aptecznymi, kosmetykami,
produktami upiększającymi, preparatami higienicznymi, artykułami
medycznymi, farmaceutycznymi i weterynaryjnymi, produktami per-
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fumeryjnymi, papierem, materiałami piśmiennymi, odzieżą, dodatkami do ubrań, obuwiem, butami, nakryciami głowy, matami, artykułami gospodarstwa domowego, maszynami do użytku domowego,
narzędziami ręcznymi, materiałami budowlanymi, artykułami ogrodniczymi, sprzętem ogrodniczym, artykułami optycznymi, urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi, oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, smartfonami, telefonami, komputerami,
biżuterią, zegarkami, plikami muzycznymi do pobierania, nagraniami
wideo do pobrania, grami do pobrania, oprogramowaniem i aplikacjami do pobrania, artykułami sportowymi, wyrobami tekstylnymi,
torbami, materiałami do opakowywania, torebkami, produktami papierowymi, urządzeniami do ogrzewania i urządzeniami chłodniczymi, formularzami [blankietami, drukami], urządzeniami oświetleniowymi, artykułami metalowymi, parasolami, dziełami sztuki,
przyborami kuchennymi, kuchenkami, przemysłowymi urządzeniami
kuchennymi i do użytku kuchennego, narzędziami do cięcia, sztućcami, nożami, nożyczkami, zabawkami, meblami, elementami wystroju
wnętrz, wyposażeniem samochodowym, świecami, narzędziami i produktami metalowymi, artykułami do majsterkowania, kwiatami, roślinami, ziarnem, nasionami, artykułami hobbistycznymi i artykułami
rzemieślniczymi, artykułami elektrycznymi i elektronicznymi, nośnikami do rejestracji dźwięku i do przechowywania danych, urządzeniami
i instalacjami oświetleniowymi, do gotowania, do ogrzewania,
chłodniczymi, do suszenia, do wentylacji, instalacjami i akcesoriami
sanitarnymi, pojazdami, częściami i akcesoriami do pojazdów, artykułami pirotechnicznymi, urządzeniami i przyrządami optycznymi,
instrumentami muzycznymi, artykułami biurowymi, torbami i wyrobami rymarskimi, namiotami, plandekami, towarami skórzanymi
i z imitacji skóry, produktami rolnymi, ogrodniczymi i leśnymi, karmami i akcesoriami dla zwierząt, paszami dla zwierząt, artykułami dla palaczy, wyrobami tytoniowymi, usługi z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi i usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, zarządzanie
personelem, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich
za pośrednictwem elektronicznej sieci komunikacyjnej online, skomputeryzowane przetwarzanie zamówień zakupów on-line, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą,
kompilowanie informacji biznesowych w bazach danych, kompilowanie informacji reklamowych o towarach i usługach osób trzecich
w komputerowej bazie danych, opracowywanie programów promocyjnych i lojalnościowych jako mierników lojalności klientów do celów marketingowych w związku z usługami dostaw o obniżonej cenie, opracowywanie systemów promocyjnych i lojalnościowych jako
mierników lojalności klientów, a mianowicie zarządzanie programem
zniżek umożliwiającym uczestnikom uzyskanie zniżek na usługi dostawy poprzez uczestnictwo w systemie rabatowym dla członków,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych w celu
sprzedaży i zakupu towarów i usług, składanie zamówień, dostawa
zamówień i zarządzanie fakturami, w tym w ramach handlu elektronicznego, dla towarów powszechnego użytku i towarów konsumpcyjnych, prezentacja usług w Internecie, usługi prenumeraty, doradztwo biznesowe, profesjonalne doradztwo biznesowe, doradztwo
w zakresie zarządzania, profesjonalne doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo biznesowe
w zakresie strategii franczyzowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu biznesem organizacją dla gastronomii,
handlu, cateringu, hoteli i małych firm komercyjnych, usługi marketingowe, usługi merchandisingu, badania rynkowe, reklama, publikowanie tekstów reklamowych, usługi public relations, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, usługi
handlowe i usługi informacyjne dla konsumentów, mianowicie usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycznych, pośrednictwo pracy, organizacja kontaktów biznesowych, usługa zbiorowego
zakupu, usługi wyceny handlowej, organizowanie zawodów, usługi
agencji, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie
negocjacji i pośrednictwa pracy, usługi w zakresie zamówień, usługi
porównywania cen, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
usług subskrypcji, usługi biurowe, pomoc w działalności gospodarczej, usługi administracyjne, usługi w zakresie analiz, badań i informacji dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie konsumenckich programów lojalnościowych, motywacyjnych, korzyści
i promocyjnych, doradztwo konsumenckie, organizowanie, prowadzenie i zarządzanie programami premiowymi, lojalnościowymi,
motywacyjnymi i upominkowymi dla klientów w celach marketingo-
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wych, organizowanie losowań, prezentów, kuponów i nagród dla
klientów w ramach programów lojalnościowych dla klientów, organizacja i przeprowadzanie imprez dla klientów w celach reklamowych,
prezentacje towarów i usług, pokazy towarów dla klientów do celów
promocyjnych, kompilacja, systematyzacja, aktualizacja i utrzymywanie danych w bazach danych, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie premii, reklamy, upominków, nagród, losowań, programów motywacyjnych i programów lojalnościowych dla klientów,
zakup usług [nabycie towarów i usług dla klientów] w celach marketingowych, usługi reklamowe, mianowicie dystrybucja reklam dla
osób trzecich za pośrednictwem elektronicznej sieci komunikacji
online i kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
usługi agencji importowej i eksportowej, odbieranie, przetwarzanie
i obsługa zamówień (funkcje biurowe), usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], składanie zamówień oraz zarządzania fakturami, w tym
w ramach handlu elektronicznego, fakturowanie, projektowanie systemów premiowych i lojalnościowych jako programów lojalnościowych dla klientów w celach marketingowych [o ile są one ujęte w klasie 35], monitorowanie systemów premiowych i lojalnościowych
poprzez analizę danych matematycznych w celu zestawienia danych
statystycznych i tworzenia danych statystycznych [o ile są one ujęte
w klasie 35], usługi reklamowe, przyciąganie klientów i obsługa klienta z wykorzystaniem reklamy świadczonej w ramach korespondencji
masowej, organizowanie i prowadzenie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, planowanie, opracowywanie i prowadzenie inicjatyw reklamowych, sponsoring w formie reklamy, publikowanie druków do celów reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajmowanie powierzchni
reklamowych, materiałów reklamowych i czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, kolportaż próbek, poszukiwania w zakresie
patronatu, marketing (badania rynkowe), w tym w sieciach cyfrowych, badania rynkowe, badania opinii publicznej, merchandising
(promocja sprzedaży), wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich oraz/lub wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dotyczących działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej, utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, badanie cen towarów i usług, zarządzanie fakturami
w elektronicznych systemach zamówień, wynajem maszyn i urządzeń biurowych, automatów sprzedających i stoisk sprzedażowych
i stoisk handlowych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, udostępnianie adresów do celów reklamowych, handlowych i biznesowych, w tym przez
Internet, transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, także w ramach handlu elektronicznego, kontraktów radiowych na urządzenia
przenośne (dla osób trzecich), umów na rzecz osób trzecich dotyczących sprzedaży i zakup towarów, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla
osób trzecich, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], 36 usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi płatnicze,
informacja finansowa, usługi w zakresie danych finansowych, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, ściąganie należności
i faktoring, zbieranie funduszy, usługi sponsorskie, sporządzanie raportów finansowych, usługi inwestycyjne, pożyczanie pod zastaw,
emisja talonów wartościowych i bonów, przeprowadzanie elektronicznych transakcji płatniczych na zakup towarów w Internecie,
udzielanie gwarancji i usługi gwarancyjne w związku z gwarancjami
i przedłużonymi gwarancjami na konserwację, naprawę, instalację
i aktualizację sprzętu elektrycznego i elektronicznego, usługi w zakresie gwarantowania emisji, usługi finansowe, sprawy monetarne,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie kart bankowych,
transakcje finansowe, bankowość, maklerstwo, ściąganie długów,
wyceny fiskalne, doradztwo w sprawach finansowych, sponsorowanie finansowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi finansowania, administrowanie domami czynszowymi, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, zarządzanie
nieruchomościami, agencje kredytowe, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, organizowanie wynajmu nieruchomości,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, obsługa płatności
dokonywanych za pomocą kart obciążeniowych, 37 usługi konserwacyjne, budownictwo, naprawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu biurowego, naprawy w sektorze nieruchomości,
instalacja serwisowana w związku ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz sprzętem biurowym, instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, 38 usługi telekomunika-
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cyjne, informacja o telekomunikacji, zapewnianie dostępu
do informacji w Internecie, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, łączność poprzez terminale
komputerowe, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], komunikacja radiowa, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, poczta elektroniczna, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, przesyłanie
wiadomości, agencje informacyjne, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, usługi telefoniczne, elektroniczne transmisje
plików audio i wideo do pobrania za pośrednictwem sieci komputerowych komunikacyjnych, udostępnianie interaktywnych czatów
do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów
i subskrybentami dotyczących szerokiej gamy tematów, transmisja
strumieniowa w celu transmisji gier elektronicznych, muzyki, filmów
i wideo za pośrednictwem Internetu, wynajmowanie czasu dostępu
do globalnych sieci komputerowych, udostępnianie użytkownikom
elektronicznych sieci łączności środków identyfikacji, lokalizowania,
grupowania, dystrybucji i zarządzania danymi i linkami do serwerów
komputerowych stron trzecich, procesorów komputerowych i użytkowników komputerów, zapewnianie dostępu do bazy danych on-line w zakresie żywności i towarów luksusowych, usługi transmisji
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych w sektorze rozrywkowym, udostępnianie dostępu do informacjach o produktach w odniesieniu
do żywności, towarów luksusowych i towarów konsumpcyjnych, dostarcznie treści audio, wideo i audiowizualnych za pośrednictwem
sieci społecznościowych [usługi nadawcze], umożliwianie dostępu
do strony internetowej dla sieci społecznościowych dla celów informacyjnych i rozrywkowych, uzyskiwanie dostępu do internetowych
komputerowych baz danych i przeszukiwanych internetowych baz
danych w zakresie wymiany informacji i nawiązywania relacji, 39 dostawa towarów samochodem, rowerem, ciężarówką, furgonetką, autobusem, pociągiem, samolotem, transportem publicznym, robotami, dronami, transport, logistyka w sektorze transportu, pakowanie
i składowanie paczek lub towarów, usługi w zakresie organizowania
transportu dla wycieczek, odbieranie, transport, pakowanie, zamawianie i doręczanie paczek lub towarów, transport paczek lub towarów pojazdami, statkami, samolotami, logistyka w sektorze transportu, w szczególności odbiór towarów w sektorze logistyki
transportowej, organizowanie transportu towarów, pośrednictwo
frachtowe, transport [transport ładunków], z wyjątkiem odpraw celnych towarów dla osób trzecich, maklerstwo transportowe, śledzenie przesyłek, a także elektroniczne śledzenie towarów, magazynowanie towarów w magazynach i magazynach chłodniczych,
magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi dostawcze, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
usługi szkoleniowe, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie seminariów, warsztatów, konferencji i konkursów, organizowanie i prowadzenie kongresów, zapewnianie kursów edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych,
usługi agencji sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, publikowanie materiałów drukowanych, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi
klubów, usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, organizowanie
zajęć rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów wypoczynkowych, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, organizowanie grupowych zajęć
rekreacyjnych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, organizowanie ceremonii rozdania nagród, publikacja czasopism elektronicznych online (nie do pobrania) oraz blogów z treściami generowanymi przez użytkowników lub treściami specjalnymi dla
członków, usługi elektronicznego publikowania (w tym publikacje
elektroniczne), trenowanie, szkolenia związane z finansami, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, udostępnianie obiektów i sprzętu pływackiego, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, przedszkola,
usługi w zakresie obozów sportowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, usługi wydawnicze i reporterskie, nauczanie
w zakresie ekonomii i zarządzania, a także w odniesieniu do finansów, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, chmura obliczeniowa,
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tworzenie [programowania] i/lub hostingu forum online dla klientów
umożliwiającego udział w dyskusji, dzielenie się informacjami, ocenami i informacjami zwrotnymi od innych użytkowników na temat
produktów i usług, tworzenie społeczności wirtualnych i uczestnictwo w sieciach społecznościowych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania, wypożyczania i wynajmowania niepobieralnego oprogramowania online i aplikacji zapewniających dostęp do strumieniowego przesyłania plików audio i wideo, instrukcji obsługi produktu,
informacji o produktach, gier, sieci społecznościowych, plików tekstowych i plików multimedialnych, usługi naukowe i technologiczne,
usługi projektowania, usługi analizy technologicznej, świadczenie
usług badawczych, rozwój sprzętu komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron internetowych, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem
informatycznym, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, instalacja oprogramowania komputerowego, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja
fizyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, powielanie programów komputerowych, testowanie materiałów,
hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, konserwacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, przygotowywanie
programów do przetwarzania danych, wzornictwo przemysłowe,
projektowanie opakowań, usługi artystów grafików, projektowanie
dekoracji wnętrz, miernictwo [pomiary], usługi doradcze dotyczące
programowania komputerów, wynajmowanie serwerów WWW, kontrola i testowanie jakości, hosting losowań online i konkursów online
dla innych, 43 usługi w zakresie dostarczania żywności i napojów,
tymczasowego zakwaterowania, kawiarnie, kafeterie [bufety], usługi
restauracyjne, restauracje samoobsługowe, planowanie imprez (dostarczanie żywności i napojów), obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie żywności
i napojów, dostawa do domu żywności i napojów do natychmiastowego spożycia [catering], wynajem zastaw stołowych i sztućców,
wypożyczanie urządzeń do gotowania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wynajem budynków przenośnych [tymczasowe
zakwaterowanie gości], wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie mebli, wypożyczanie zastawy stołowej, 45 usługi serwisów społecznościowych online, usługi osobiste
i społeczne świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokajania potrzeb osób, mianowicie usługi online w zakresie tworzenia sieci kontaktów towarzyskich, wydawanie licencji na cyfrowe programy online, wydawanie licencji na programy do przetwarzania danych,
licencjonowanie praw własności intelektualnej i praw autorskich,
wydawanie licencji na koncepcje franchisingowe, wypożyczanie
odzieży, licencje oprogramowania komputerowego.

(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, bańki szklane
[pojemniki], bidony [puste], biodegradowalne miski, biodegradowalne tace do użytku domowego, biodegradowalne talerze, butelki, butelki na wodę z tworzywa sztucznego, wielokrotnego użytku,
sprzedawane puste, butelki na wodę ze stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku, sprzedawane puste, butelki z tworzyw sztucznych, butelki ze szkła, cedzaki, ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne serwisy do kawy, ceramika do użytku kuchennego, chochle, cukiernice,
czajniczki do herbaty, deski do krojenia, dołkownice do jajek, dozowniki do przypraw, dozowniki do serwetek, durszlaki do użytku domowego, dzbanki kuchenne, emaliowane pudełka, filiżanki i kubki,
fiolki szklane [pojemniki], flaszki ze szkła, foremki, formy cukiernicze,
garnki, gąsiory, głębokie naczynia kuchenne, imbryczki do herbaty,
kieliszki do jajek, łopatki [sprzęt kuchenny], łyżki do mieszania, łyżki
do podawania, łyżki do polewania, maselniczki, menażki, metalowe
pudełka obiadowe, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], miski ze szkła, misy ceramiczne, naczynia,
naczynia ceramiczne, naczynia do gotowania, naczynia do kuchenek mikrofalowych, naczynia do opiekania, naczynia do pieczenia,
naczynia do serwowania potraw, naczynia do zapiekania, naczynia
kuchenne ceramiczne, naczynia na piknik, naczynia na przystawki
i dodatki do potraw, naczynia nie z metali szlachetnych, naczynia
obiadowe z porcelany, naczynia sakralne, naczynia ze szkła, naczynia
żaroodporne, nalewki [chochle], nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, patery, plastikowe miski [miednice], pojemniki chłodnicze
(przenośne-), nieelektryczne, pojemniki chłodzące do kawioru, pojemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki do pieczenia
wykonane ze szkła, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki do schładzania [nieelektryczne], pojemniki do sortowania rzeczy
do prania, do użytku domowego, pojemniki do użytku domowego
lub kuchennego, pojemniki emaliowane, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na czosnek, pojemniki na jajka z tworzyw
sztucznych, do użytku domowego, pojemniki na kanapki, pojemniki
na lód, pojemniki na musztardę, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz,
pojemniki na torby z tworzyw sztucznych do użytku domowego,
pojemniki na wykałaczki, pojemniki stosowane w gospodarstwie
domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki z przegrodami do przechowywania sztućców, pojemniki ze szkła, porcelana, porcelanowa zastawa
stołowa, półmiski [tace], półmiski do serwowania potraw, przenośne
pojemniki chłodzące, nieelektryczne, pucharki, pudełka ceramiczne,
pudełka dozujące serwetki papierowe, pudełka na ciastka, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka
szklane, pudełka śniadaniowe, pudełka z emalii, pudełka z metali
szlachetnych na słodycze, rondle, serwetniki, słoiki, dzbanki szklane,
słoje szklane, solniczki, sosjerki, szklana zastawa stołowa, szklane naczynia do picia, szkło [naczynia], talerze, termosy, wazy do zup.

(111) 319213
(220) 2018 09 24
(210) 490863
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 26
(732) FUNDACJA INICJATYW KULTURALNYCH PLASTER,
Warszawa, PL.
(540) PL MVA PL MUSIC VIDEO AWARDS
(540)

(111) 319212
(220) 2018 09 21
(210) 490846
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 26
(732) IN PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn, PL.
(540) MOJABUTELKA.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02, 19.07.01, 01.15.15
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Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
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(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie festiwali oraz imprez
w celach kulturalnych.

(111) 319214
(220) 2018 09 24
(210) 490873
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 26
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin, PL.
(540) ANYŻ SIĘ UDA
(510), (511) 33 miody pitne.
(111) 319215
(220) 2018 09 24
(210) 490874
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 26
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin, PL.
(540) POMIĘTOLONY
(510), (511) 33 miody pitne.
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środki dla przemysłu budowlanego, 6 metalowe elementy złączne
i mocujące jak: śruby, nakrętki, gwoździe, okucia, kołki rozporowe,
wkręty, nity, sworznie, blachowkręty, podkładki, kotwy, haki, zaciski,
obejmy, wiązadła, zatyczki, 35 prowadzenie sprzedaży detalicznej
i hurtowej (również przez Internet) towarów ujętych w wykazie.

(111) 319220
(220) 2018 09 25
(210) 490972
(151) 2019 03 01
(441) 2018 11 13
(732) FRANCZYK KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE, Łącko, PL.
(540) LODY Łąckie
(540)

(111) 319216
(220) 2018 09 24
(210) 490876
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) ARTANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rypin, PL.
(540) węglowo.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.05
(510), (511) 4 węgiel brunatny, kamienny, drzewny, 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: węgiel, pellet brykiet, prowadzenie sklepu
internetowego z takimi towarami jak: węgiel, pellet, brykiet.
(111) 319217
(220) 2018 09 24
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 26
(732) ALI Mehmet Ali Taşci, Michałowice, PL.
(540) tatbul BULGUR KASZA
(510), (511) 30 kasza bulgur.

(210) 490887

(111) 319218
(220) 2018 09 25
(210) 490937
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) PRIMAVOX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, dodatki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 319219
(220) 2018 09 25
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 26
(732) OLACHOWSKI KAROL OLAF, Komorniki, PL.
(540) CENTRUM MOCOWAŃ
(540)

(210) 490961

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 14.03.01, 14.03.03, 14.03.09, 14.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 masy i zaprawy iniekcyjne, kleje (spoiwa) montażowe
do mocowania, kotwienia oraz klejenia przemysłowego, chemiczne

Kolor znaku: fioletowy, czarny, pomarańczowy, zielony
(531) 05.07.14, 08.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna lodów za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży, 43 lodziarnie.
(111) 319221
(220) 2015 05 11 K
(210) 472131
(151) 2019 03 22
(441) 2018 10 15
(732) MK AGRO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk, PL.
(540) Pri
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa marynowane, warzywa przetworzone, warzywa preparowane,
warzywa mrożone, kiszone warzywa [kimchi], warzywa w puszkach,
owoce przetworzone, mrożone owoce, suszone owoce, owoce marynowane, owoce konserwowane, owoce w puszkach, nadziewane
ziemniaki, przetworzone słodkie ziemniaki, smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), cebula konserwowana, chipsy ziemniaczane, sałatki
gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 31 warzywa świeże, nieprzetworzone warzywa, surowe warzywa, cebula świeża [warzywa],
warzywa korzeniowe [świeże], świeże warzywa na sałatki, nieprzetworzone owoce, owoce świeże, surowe ziemniaki, świeże ziemniaki,
cebula, świeże warzywa na sałatki, 32 napoje półmrożone, sorbety
[napoje], napoje owocowe, napoje warzywne, napoje owocowe
niealkoholowe, soki warzywne [napoje], soki, soki warzywne, skoncentrowane soki owocowe, soki warzywne [napoje], mieszane soki
owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje.
(111) 319222
(220) 2015 05 11 K
(210) 472132
(151) 2019 03 22
(441) 2018 10 15
(732) MK AGRO PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk, PL.
(540) pri
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(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 29 warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa marynowane, warzywa przetworzone, warzywa preparowane,
warzywa mrożone, kiszone warzywa [kimchi], warzywa w puszkach,
owoce przetworzone, suszone owoce, owoce marynowane, owoce
konserwowane, owoce w puszkach, nadziewane ziemniaki, przetworzone słodkie ziemniaki, smażone ziemniaki (placki ziemniaczane),
cebula konserwowana, chipsy ziemniaczane, sałatki gotowe, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, 31 warzywa świeże, nieprzetworzone
warzywa, surowe warzywa, cebula świeża [warzywa], warzywa korzeniowe [świeże], świeże warzywa na sałatki, nieprzetworzone owoce, owoce świeże, surowe ziemniaki, nieprzetworzone ziemniaki,
świeże warzywa na sałatki, 32 napoje półmrożone, sorbety [napoje],
napoje owocowe, napoje warzywne, napoje owocowe niealkoholowe, soki, soki warzywne, skoncentrowane soki owocowe, soki warzywne [napoje], mieszane soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, soki owocowe
do użytku jako napoje.
(111) 319223
(220) 2018 09 20
(210) 490766
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) The Juice Plus+ Company, LLC, Collierville, US.
(540) LIFT BY JUICE PLUS+
(510), (511) 32 mieszanki do napojów, mianowicie proszki do łączenia z wodą stosowane do przygotowywania napojów zawierających
kofeinę i witaminy z grupy B z naturalnych źródeł dla energii i azotanów z naturalnych źródeł dla zwiększenia regeneracji mięśni po treningu.
(111) 319224
(220) 2018 09 20
(210) 490772
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 19
(732) FART PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) FART PRODUKT
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, granatowy, czarny, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.25, 01.07.06, 01.07.08,
03.07.05, 03.07.24, 26.04.02, 26.04.13, 26.04.15
(510), (511) 6 rolety zewnętrzne, 20 rolety wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne, żaluzje pionowe.
(111) 319225
(220) 2018 09 20
(210) 490773
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 05
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) ADAXTRO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, mianowicie inhibitory trombiny.
(111) 319226
(220) 2018 09 20
(210) 490780
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 05
(732) LIZARD MEDIA P. BILIŃSKI M. WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA,
Bielsko-Biała, PL.
(540) LIZARD MEDIA
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(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 03.11.10, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania do platform handlu
elektronicznego, konserwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu elektronicznego, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez
Internet, usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie, projektowanie
i utrzymywanie dedykowanych aplikacji internetowych.
(111) 319227
(220) 2018 09 20
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) FLEET MEETINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Fleet Derby
(540)

(210) 490785

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prezentacja oraz promocja produktów i usług, reklama produktów oraz usług należących do różnych firm związanych
z branżą flotową.
(111) 319228
(220) 2018 09 21
(210) 490805
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA REVEAL YOUTH
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 319229
(220) 2018 09 21
(210) 490806
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA FACE&BODY CARE CREAM
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, dezodoranty i antyperspiranty, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 319230
(220) 2018 09 21
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LONG4LASHES KRIOTERAPIA WŁOSÓW

(210) 490807
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(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji
włosów, odżywki, maski do włosów, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, środki do mycia i kąpieli, 5 preparaty farmaceutyczne, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, produkty do włosów do celów leczniczych.

(111) 319231
(220) 2018 09 25
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 26
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, US.
(540) CHEETOS CRUNCHOS
(510), (511) 30 przekąski na bazie kukurydzy.

(210) 490974

(111) 319232
(220) 2018 09 25
(210) 490978
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 26
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) Algosense
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji
włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne
i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(111) 319233
(220) 2018 09 25
(210) 490902
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 26
(732) OLEKSY PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
BUDOWLANYCH OLEXBUD, Kąty, PL.
(540) DWOREK KONCKI
(510), (511) 43 przyjęcia okolicznościowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi hotelowe, usługi barowe, rzeźbienie
w jedzeniu, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, bary
szybkiej obsługi (snack-bary), stołówki.
(111) 319234
(220) 2018 10 06
(210) 491349
(151) 2019 03 27
(441) 2018 11 26
(732) WARMUZ WOJCIECH WARMUZ, Żagań, PL.
(540) WARMUZ BAITS
(510), (511) 1 kulki proteinowe i kulki proteinowe pływające do stosowania w wędkarstwie, 9 urządzenia typu echosondy, 12 łodzie
zdalnie sterowane, łodzie rybackie, 20 łóżka karpiowe, fotele karpiowe, 22 namioty, namioty kempingowe, liny do namiotów, namioty do użytku w wędkarstwie, konopie, 25 odzież wędkarska,
buty wędkarskie, kurtki wędkarskie, koszule wędkarskie, 28 sprzęt
wędkarski, przynęty wędkarskie, przypony wędkarskie, wędkarskie
ciężarki, osęki wędkarskie, spławiki wędkarskie, krętliki wędkarskie,
zanęty wędkarskie, haczyki wędkarskie, przybory wędkarskie, sieci
wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, torby wędkarskie, liofilizowana przynęta wędkarska, podbieraki dla wędkarzy, spławiki, koszyki wędkarskie, przynęty wędkarskie syntetyczne,
sztuczne przynęty wędkarskie, pudełka na muchy wędkarskie, pudełka na przynęty wędkarskie, nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, wskaźniki brania, zestawy paternoster, czujniki brania, torby
na sprzęt wędkarski, skrzynki na przybory wędkarskie, przynęty myśliwskie lub wędkarskie, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, błystki
obrotowe, wskaźniki brania dla wędkarstwa podlodowego, przynęty
stosowane w wędkarstwie, sztuczne, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa,
sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy, mechanizmy do zarzucania
żyłki do wędkarstwa muchowego, elektroniczne wskaźniki brania
do użytku w wędkarstwie, przyrząd wskazujący poprzez wydawanie
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dźwięku do użytku w wędkarstwie, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, blanki do wędek, ciężarki
do wędek, futerały na wędki, rączki do wędek, podpory na wędki,
urządzenia do zarzucania przynęty, wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, sprzęt do wędkowania, żyłki przyponowe, plecionki przyponowe wędki, leadery, ledcory, podbieraki dla wędkarzy, podpórki
pod wędki, stojaki na wędki, ziarna wędkarskie, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej oraz sprzedaż online artykułów wędkarskich
takich jak wędki, przynęty oraz akcesoriów wędkarskich, kulek proteinowych do stosowania w wędkarstwie, łodzi zdalnie sterowanych,
foteli karpiowych, urządzeń typu echosondy, orzechów tygrysich,
gotowanej kukurydzy, odzieży wędkarskiej, aromatów, liqidów, dipów, butów wędkarskich, namiotów.

(111) 319235
(220) 2018 10 06
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 26
(732) RAPP BARTOSZ MARCIN, Poznań, PL.
(540) sake maruta
(540)

(210) 491353

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 alkohol ryżowy (sake), wino, napoje alkoholowe zawierające owoce, likiery, whisky.
(111) 319236
(220) 2018 10 07
(210) 491355
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 26
(732) SALWA PAWEŁ INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA,
Zielona Góra, PL.
(540) Polskie Centrum Urologii Robotycznej SALWA
(510), (511) 44 usługi medyczne, ośrodki zdrowia, szpitale, usługi klinik medycznych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne.
(111) 319237
(220) 2018 10 08
(151) 2019 03 28
(441) 2018 12 10
(732) THE BATTERIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) THE BATTERIES
(540)

(210) 491371

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.11.03
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 42 badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie techniki, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich.
(111) 319238
(220) 2018 10 08
(151) 2019 03 28
(441) 2018 12 10
(732) THE BATTERIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) THE BATTERIES

(210) 491387
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.04.02
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 42 badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie techniki, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich.
(111) 319239
(220) 2018 10 11
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) DĄBROWSKI MARCIN, Kraków, PL.
(540) AFTERFALL
(540)

(210) 491504

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, dyski kompaktowe audio, video i audio-video, dyski magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, gry komputerowe, gry telewizyjne, programy gier komputerowych, programy gier dla urządzeń przenośnych,
w tym telefonów komórkowych, programy komputerowe nagrane
za wyjątkiem oprogramowania dla telekomunikacji, programy komputerowe do ładowania za wyjątkiem oprogramowania dla telekomunikacji, konsole do gier, komputery i ich części, akcesoria komputerowe zawarte w tej klasie, klawiatury komputerowe i podpórki pod
nadgarstki do użytku z komputerem, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, torby do przenoszenia komputerów,
kalkulatory kieszonkowe, notesy elektroniczne, hologramy, magnesy
dekoracyjne, okulary przeciwsłoneczne, ochronne, do uprawiania
sportu, płyty CD, DVD, wysokiej rozdzielczości z grami, 41 usługi
rozrywki, dostarczanie gier komputerowych on-line, gry oferowane
w systemie on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gier komputerowych w sieci dla użytkowników sieci.
(111) 319240
(220) 2018 10 12
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) m multiparcs By Proudreed
(540)

(210) 491554

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych
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w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej
dziedzinie, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), handlowe wyceny i doradztwo, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe bazy danych, systematyzacja
danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
public relations, rachunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekrutacja personelu,
sortowanie danych w bazach komputerowych, statystyczne zestawienia, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie centrami handlowymi, 36 usługi w zakresie doradztwa, organizacji i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wycena nieruchomości, wynajem lub dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej,
administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, usługi wynajmu budynków,
lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie
doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi finansowe, usługi maklerskie,
leasing finansowy, usługi rachunkowo-księgowe, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, pośrednictwo pieniężne, informacja
o powyższych usługach, wynajmowanie mieszkań.

(111) 319241
(220) 2018 09 26
(210) 491048
(151) 2019 03 28
(441) 2018 12 03
(732) Outback Steakhouse of Florida, LLC, Tampa, US.
(540) AUSSIE GRILL BY OUTBACK
(540)

(531) 06.01.02, 06.01.04, 25.07.99, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie zapewniania
żywności i napojów, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania i noclegów, usługi barów, usługi zapewniania dań na wynos,
usługi cateringowe.
(111) 319242
(220) 2018 09 25
(210) 490985
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 26
(732) MERCK KGaA, Darmstadt, DE.
(540) D VION
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety do celów
medycznych, preparaty dietetyczne do celów medycznych, witaminy,
systemy transdermalne (w tym plastry) o działaniu leczniczym, systemy transdermalne (w tym plastry) do suplementacji witaminowej.
(111) 319243
(220) 2018 10 04
(210) 491281
(151) 2019 03 25
(441) 2018 12 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) HALPOL VC 230
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
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do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 319244
(220) 2018 10 04
(210) 491282
(151) 2019 03 25
(441) 2018 12 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GRUND LIGHT VC 155
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 319245
(220) 2018 10 04
(210) 491283
(151) 2019 03 25
(441) 2018 12 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) HALPOL VC 230
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.03.05, 26.11.05
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(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 319246
(220) 2018 10 05
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 26
(732) KOZA JANUSZ ZPO, Łącko, PL.
(540) SOK Z GÓR
(540)

(210) 491327

(531) 03.04.11, 06.01.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 32 soki, napoje bezalkoholowe.
(111) 319247
(220) 2018 10 12
(210) 491556
(151) 2019 03 27
(441) 2018 11 26
(732) ZNANYFACHOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Znany Fachowiec
(540)

(531) 26.02.07, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe świadczone za pośrednictwem
serwisu internetowego, sporządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących podmiotów świadczących usługi
z różnych branż i tych usług oraz ich jakości i ocen, w szczególności w zakresie usług rzemieślniczych, budowlanych i remontowych,
38 udostępnianie serwisu internetowego i internetowego forum
dyskusyjnego do rozpowszechniania i wymiany informacji pomiędzy
użytkownikami na temat podmiotów świadczących usługi z różnych
branż i tych usług oraz ich jakości i ocen, w szczególności w zakresie
usług rzemieślniczych, budowlanych i remontowych, udostępnianie
serwisu internetowego do umawiania spotkań z podmiotami świadczącymi usługi z różnych branż, w szczególności w zakresie usług
rzemieślniczych, budowlanych i remontowych, 41 udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, w szczególności dotyczących podmiotów świadczących usługi z różnych branż i tych usług
oraz ich jakości i ocen, w szczególności w zakresie usług rzemieślniczych, budowlanych i remontowych.
(111) 319248
(151) 2019 03 27

(220) 2018 10 12
(441) 2018 12 10

(210) 491567
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(732) MEGAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) B. Bielany Business Point
(540)

(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi finansowania, informacje finansowe, usługi gwarancyjne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pożyczanie pod
zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, usługi depozytów
sejfowych, agencje ściągania wierzytelności, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], szacowanie kosztów naprawy [wycena
finansowa], wycena zbiorów numizmatycznych, fundusze inwestycyjne wzajemne, wycena znaczków.

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaż wysyłkowa i katalogowa: materiałów budowlanych metalowych i niemetalowych, stolarki drzwiowej i okiennej, okuć budowlanych, bram
i ogrodzeń oraz materiałów do wykończenia wnętrz, dostarczanie
i rozpowszechnianie informacji handlowej w zakresie budownictwa,
również poprzez sieć internetową, prezentacja oferty handlowej
oraz usługowej w zakresie budownictwa, również za pośrednictwem
Internetu, 36 usługi w zakresie: zarządzania i administrowania nieruchomościami i majątkiem nieruchomym, oszacowania i wyceny
majątku nieruchomego, pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, wynajmowania mieszkań, lokali usługowych i pomieszczeń
biurowych, usługi w zakresie agencji nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami, w szczególności w zakresie lokali mieszkalnych, biurowych, usługowych, miejsc
parkingowych, pomieszczeń magazynowych, garaży i komórek lokatorskich, 37 usługi: budowlane zwłaszcza w zakresie budownictwa
mieszkaniowego, biurowego i przemysłowego, rozbiórki budynków,
konserwacji sieci i instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych
i gazowych, usługi izolacji budynków, instalowanie urządzeń oraz linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, urządzeń oraz instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, internetowych, radiowo-telewizyjnych, alarmowych, w tym antywłamaniowych, przeciwpożarowych, kontroli dostępu, detekcji gazów, monitoringu wizyjnego,
domofonowych, automatyki kontrolno-pomiarowej i komputerowych, instalowanie urządzeń oraz sieci przyłączy instalacji wodociągowej, wodno-kanalizacyjnej i gazu, instalowanie urządzeń oraz
instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, w tym hydroforowej,
przeciwpożarowej, w tym hydrantowej, tryskaczowej, wewnętrznej
centralnego ogrzewania, grzewczej, odnawialnych źródeł energii,
wewnętrznej gazu, instalowanie urządzeń oraz instalacji wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, w tym instalacji bytowej i oddymiania,
usługi w zakresie naprawy i konserwacji budynków mieszkalnych,
biurowych, przemysłowych, usługi instalowania i naprawy wind,
usługi w zakresie przygotowania placu pod budowę, zwłaszcza osuszania i drenażu gruntów, usuwania humusu, przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy i wycinania i karczowania
drzew, usługi w zakresie czyszczenia budynków od zewnątrz, usługi
w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz, odśnieżanie, usługi
w zakresie montażu rusztowań, wynajmu sprzętu i maszyn budowlanych, w tym także koparek, buldożerów, żurawi, usługi informacji,
doradztwa i nadzoru budowlanego, 39 usługi w zakresie wynajmowania miejsc parkingowych, garaży, magazynów, usługi garaży
parkingowych, usługi parkingowe, usługi magazynowe w zakresie
materiałów budowlanych, usługi składowania i pakowania towarów,
42 usługi projektowania wnętrz budynków i wnętrz komercyjnych,
dekoracji wnętrz, usługi nadzoru i inspekcji technicznej, usługi projektowania urbanistycznego w zakresie budynków i budowli, usługi
projektowania i planowania przestrzeni użyteczności publicznej.

(111) 319250
(220) 2018 10 15
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) GRELOWSKI JACEK, Goleszów, PL.
(540) GKFORGE Obróbka Plastyczna Metali
(540)

(111) 319249
(220) 2018 10 13
(210) 491581
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) KULIGOWSKA MARIKA & ŚMIECHOWSKI PATRYK
GENTLEMAN’S FINANCE SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) GENTLEMAN’S FINANCE
(540)

(531) 02.01.01, 27.05.01

(210) 491587

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne budynki metalowe, materiały metalowe
do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i druty
z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy
(kruszce), 40 obróbka metali, obróbka metalurgiczna, obróbka mechaniczna metalu.
(111) 319251
(220) 2015 11 24
(210) 449656
(151) 2019 03 26
(441) 2016 02 29
(732) WHITE STAR REAL ESTATE LLC., Wilmington, US.
(540) White Star Real Estate
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, analizy i badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, marketing, public relations, reklama, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników
reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, reklamy korespondencyjne, prasowe radiowe, telewizyjne, rozpowszechnienie
materiałów reklamowych, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi sekretarskie,
sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
rekrutacja personelu, przygotowywanie list płac, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, księgowość, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności,
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa
majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wycena majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, likwidacja przedsiębiorstw, inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, sponsorowanie finansowe, agencje ściągania należności, wycena nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, 37 budownictwo, budowa
pawilonów i sklepów, budowa i naprawy magazynów, budownictwo
przemysłowe, nadzór budowlany, czyszczenie budynków wewnątrz
i na zewnątrz, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, izolowanie budynków, rozbiórka budynków, zabezpieczanie budynków
przed wilgocią, murowanie, malowanie, instalowanie drzwi i okien,
układanie nawierzchni drogowych, kamieniarstwo, instalowanie
i naprawa telefonów, urządzeń elektrycznych, alarmów przeciwwłamaniowych, wind, pieców, 42 opracowywanie projektów technicznych, doradztwo architektoniczne, projektowanie dekoracji wnętrz,
planowanie urbanistyczne, projektowanie budynków, usługi architektoniczne.
(111) 319252
(151) 2019 03 22

(220) 2017 02 27
(441) 2017 04 03

(210) 468216
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(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) APICLAR
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 319253
(220) 2018 03 30
(210) 484268
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) GRUPA TENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Grupa TENSE
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 24.15.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, marketing internetowy, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, reklama, w szczególności reklama w wyszukiwarkach internetowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, pisanie tekstów reklamowych do celów
reklamowych i promocyjnych, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, usługi zarządzania społecznością on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 42 tworzenie stron internetowych, usługi
informatyczne.
(111) 319254
(220) 2018 03 30
(210) 484277
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) GRUPA TENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) TENSE
(510), (511) 35 usługi marketingowe, marketing internetowy, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, reklama, w szczególności reklama w wyszukiwarkach internetowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, pisanie tekstów reklamowych do celów
reklamowych i promocyjnych, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, usługi zarządzania społecznością on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 42 tworzenie stron internetowych, usługi
informatyczne.
(111) 319255
(220) 2018 05 23
(210) 486271
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PIĘKNA CZY BESTIA
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagraniami,
dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne, programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe,
dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, podcasty,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji w tym programów
i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe
i bezprzewodowe, w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji
i informacji, tworzenie serwisów informacyjnych, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru
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i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości,
usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja
programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali internetowych i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja
programów, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing
czasu dostępu do baz komputerowych, użyczenie stron internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich,
podcasting, 41 usługi w zakresie produkcji i montażu programów
radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych,
usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach,
dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej,
organizacja czasu wolnego, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa
imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań,
udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz
za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line
i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja
i montaż dla radia, on-line i na zlecenie, oraz dla mediów masowych
(gazety, czasopisma, plakaty, billboardy, banery, wielkonakładowe
książki, radio, telewizja, płyty, kasety, filmy, Internet), produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie
on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych
na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym
publikacje dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących programów 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 sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty
muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie opracowywania
reportażu, reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym,
edukacyjnym, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, współpraca stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych.

(111) 319256
(220) 2018 06 04
(210) 486667
(151) 2019 03 21
(441) 2018 10 29
(732) GRZEŚKOWIAK-PARCHANOWICZ ANETA AG MARKETING,
Września, PL.
(540) P2
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 aparaty i przyrządy do transformacji, rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku, sprzęt radiowo-telewizyjny, monitory,
głośniki, zestawy głośnikowe, sprzęt nagłaśniający, wzmacniacze
dźwięku, miksery muzyczne, zasilacze, słuchawki, tunery, mikrofony,
megafony, uchwyty kolumnowe, głośniki, szafki na głośniki, sprzęt
studyjny, elektryczne przewody, kable, złącza, wtyki i kostki, sprzęt
i oprogramowanie informatyczne, elektroniczne aparaty do przetwarzania, wprowadzania, wyprowadzania, przechowywania, transmisji i wyświetlania danych w tym obrazu i dźwięku, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem usług oraz
kupować te towary i usługi, w szczególności: w sklepie lub innym
punkcie sprzedaży, hurtowni, w sprzedaży wysyłkowej, u akwizytorów, z katalogu różnych artykułów lub usług, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu
telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie dla towarów jak: aparaty i przyrządy do transformacji,
rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku, sprzęt radiowo-telewizyjny, monitory, głośniki, zestawy głośnikowe, sprzęt nagłaśniający, wzmacniacze dźwięku, miksery muzyczne, zasilacze, słuchawki,
tunery, mikrofony, megafony, uchwyty kolumnowe, głośniki, szafki
na głośniki, sprzęt studyjny, elektryczne przewody, kable, złącza,
wtyki i kostki, sprzęt i oprogramowanie informatyczne, elektroniczne aparaty do przetwarzania, wprowadzania, wyprowadzania,
przechowywania, transmisji i wyświetlania danych w tym obrazu
i dźwięku, . usługi z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internatowych
do przekazu dźwięku i obrazu w zakresie reklam i sprzedaży towarów
branży elektrycznej i elektronicznej.

(111) 319257
(220) 2018 10 15
(210) 491591
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) KŁONIECKI MAREK KLONIECKI.COM, Inowrocław, PL.
(540) NOVA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, spodnie, kurtki, bluzki, płaszcze, czapki, torebki.
(111) 319258
(220) 2018 07 05
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 05
(732) UKS TALENT WARSZAWA, Warszawa, PL.
(540) TALENT 2013
(540)

(210) 487864

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 21.03.01, 27.05.01, 03.03.01, 24.01.05
(510), (511) 24 ręczniki, koce, etykiety z materiału, chorągwie, flagi
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, sztandary, proporce, proporczyki, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, serwetki tekstylne, etykiety tekstylne, materiał
lepki przyklejany na gorąco, śpiwory, 25 odzież, odzież sportowa i rekreacyjna, odzież z nadrukami, odzież treningowa, stroje sportowe,
stroje piłkarskie, koszulki sportowe, bluzy sportowe, kurtki, obuwie,
obuwie piłkarskie, bielizna, czapki, czapki z daszkiem, nakrycia głowy,
szale, szaliki, szlafroki, 35 usługi menedżerskie dla sportowców, usługi reklamowe, usługi marketingowe, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, prezentowanie
produktów i usług w mediach dla celów reklamowych, publikowanie
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tekstów sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie nośników reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie hotelami, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie artykułów sportowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
miejsc wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z zawodami sportowymi, 41 kluby sportowe, kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych, organizacja zawodów sportowych,
chronometria na imprezach sportowych, instruktaż gimnastyki, instruktaż dla sportowców, usługi trenerów sportowych, prowadzenie
zajęć fitness, usługi trenerskie, wynajmowanie stadionów i obiektów
sportowych, obsługa boisk stadionów i obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, salony gier,
informacja o imprezach sportowych i rozrywkowych, informacja
o rekreacji, kluby zdrowia i poprawy kondycji, organizowanie konferencji, szkoleń oraz zajęć edukacyjnych, organizowanie koncertów i imprez sportowych i rozrywkowych, organizowanie zawodów
i konkursów sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych.

(111) 319259
(220) 2018 07 06
(210) 487909
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) CIECH TRADING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) cheman
(510), (511) 1 aldehydy, alkalia, azotany, bezwodniki, białko roślinne
lub zwierzęce jako surowiec, boraks, chemiczne preparaty do konserwowania artykułów spożywczych, chemiczne środki dla przemysłu, cytrynowy kwas do celów przemysłowych, detergenty używane
w procesach produkcyjnych, katalizatory, kwasy, odczynniki chemiczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do galwanizacji lub garbarstwa, preparaty do oczyszczania wody,
usuwania lub zapobiegające tworzeniu się kamienia kotłowego inne
niż do użytku domowego, preparaty do użyźniania gleby w postaci
nawozów, preparaty do ochrony przed ogniem lub ognioodporne,
rozpuszczalniki do lakierów, sole nieorganiczne takie jak wodorowęglan sodu, soda amoniakalna, sól kamienna, sól warzona, inne sole
przeznaczone dla przemysłu, substancje chemiczne do analizy laboratoryjnej inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, substancje zapobiegające zamarzaniu, środki chemiczne dla leśnictwa,
ogrodnictwa lub rolnictwa oprócz niszczących szkodliwe organizmy
żywe, tlenki metali, wodziany, hydraty, 2 barwniki w tym spożywcze,
farby w tym bakteriobójcze lub ognioodporne pigmenty, preparaty zabezpieczające przed rdzą, rozcieńczalniki do barwników, farb
i lakierów, sykatywy/środki osuszające do farb, 3 aromaty, barwniki
i olejki kosmetyczne, esencje eteryczne, kosmetyki, olejki eteryczne
spożywcze, preparaty i środki do czyszczenia lub trawienia, preparaty i środki do usuwania rdzy, szampony, środki do prania, środki toaletowe, 5 artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych,
chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, cukierki do celów
farmaceutycznych, dodatki do pasz do celów leczniczych, preparaty
i surowce farmaceutyczne, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt oraz żywność dietetyczna do celów leczniczych, woda
utleniona jako środek dezynfekcji do celów higienicznych stosowana
do aseptyzacji opakowań spożywczych, 30 preparaty aromatyczne
lub stabilizujące do żywności, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, skrobia i słód do celów spożywczych,
zagęszczacze do produktów spożywczych, 31 pasze wzmacniające
i dodatki paszowe dla zwierząt do produkcji mieszanek paszowych
oraz mieszanki paszowe uzupełniające i preparaty mlekozastępcze
dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, preparaty do tuczenia zwierząt,
35 usługi w zakresie badania rynku, ekspertyz opłacalności, pokazów
i prezentacji towarów i usług, poligrafii dotyczącej materiałów reklamowych, przedstawicielstwa, usługi w zakresie doradztwa negocjacyjnego, o badaniach rynku, o procesach naprawczych, o procesach
społeczno-ekonomicznych, w organizowaniu i kierowaniu działalnością gospodarczą, w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi
zgrupowania na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni i sklepie w zakresie: materiałów, urządzeń i wyrobów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, rolno-spożywczego, 36 usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, analiz finansowych, lokaty kapitałów,
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pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu podmiotów gospodarczych, tworzenia wspólnego
kapitału, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego,
usługi w zakresie doradztwa w obrocie wierzytelnościami, 39 usługi
w zakresie przewożenia ładunków, składowania, spedycji, transportu
samochodowego, dystrybucji artykułów, materiałów, urządzeń i wyrobów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, rolno-spożywczego.

(111) 319260
(220) 2018 07 10
(210) 488054
(151) 2019 03 27
(441) 2018 10 01
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE REGAMET KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA
SPÓŁKA JAWNA, Mielec, PL.
(540) REGAMET ORŁA MOC WÓDKA PREMIUM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 alkohole destylowane, pitne alkohole wysokoprocentowe, alkohole i likiery wspomagające trawienie, alkohol wysokoprocentowy tonizujący zawierający ekstrakty ziołowe homeishu,
ekstrakty alkoholowe, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty owocowe, alkoholowe koktajle owocowe, alkoholowy ajerkoniak, anyżówka [likier], aperitify, aperitify na bazie
destylowanego napoju alkoholowego, aperitify na bazie napojów
alkoholowych, arak, brandy, gorzkie nalewki, gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, grappa, koktajle, likier z czarnej porzeczki, likiery, likiery kremowe, likiery na bazie kawy, likiery na bazie szkockiej
whisky, likiery zawierające śmietankę, likiery ziołowe, mieszanki koktajli alkoholowych, likier miętowy, nalewki gorzkie, wódka, wiśniówka, musujące białe wina, likiery, likiery ziołowe, wina musujące, wina
niemusujące, wina wzmacniane, wino.
(111) 319261
(220) 2018 07 25
(210) 488644
(151) 2019 03 22
(441) 2018 10 29
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) AGRO WIEŚCI NA LATO
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka
do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie
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z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych
klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public
relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interakcyjnej, interakcyjnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 319262
(220) 2018 08 07
(210) 489116
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 08
(732) MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KLAMERKI
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne online, wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi zarządzania zbiorami
informatycznymi, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi emisji treści
audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, 41 udostępnianie publikacji elektronicznych onIine, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi edukacyjne dotyczące ortodoncji
i stomatologii, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali
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internetowych, 44 doradztwo w zakresie ortodoncji i stomatologii,
doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
ortodoncji i stomatologii.

(111) 319263
(220) 2018 09 10
(210) 489398
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) KURDIN IGOR IT CONSULTING, Warszawa, PL.
(540) AMOHIVE
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12, 26.05.01,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.22, 03.13.04
(510), (511) 20 ule dla pszczół.
(111) 319264
(220) 2018 08 23
(210) 489607
(151) 2019 03 26
(441) 2018 10 29
(732) LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Małogoszcz, PL.
(540) iX
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 spoiwa cementowe, mieszanki do wiązania cementu, lepiszcza do cementu, dodatki używane do mieszania cementu,
mieszaniny do utwardzania cementu, preparaty chemiczne będące
dodatkami do cementu, utwardzacze do betonu, dodatki do betonu,
dodatki chemiczne do wiązana betonu, produkty chemiczne stosowane w produkcji betonu, kleje, 19 cement, mieszanki cementowe,
płyty cementowe, preparaty cementujące, materiały cementujące,
zaprawa cementowa, beton, zaprawy budowlane, zaprawy klejowe
do celów budowlanych.
(111) 319265
(220) 2018 08 29
(210) 489885
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świętochłowice, PL.
(540) VDS
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 29.01.11, 27.05.02, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.22, 27.05.23
(510), (511) 6 materiały konstrukcyjne metalowe, metalowy osprzęt
do drzwi i okien: belki, futryny do drzwi i okien, haki, kątowniki, kołki, kołnierze, klamki metalowe, klamki mosiężne, klamki mosiężne
na szyldzie, klamki aluminiowe i ze stali nierdzewnej, klucze, kołatki, łańcuchy, nadproża, nakrętki, nasadki na zawiasy, nity, ograniczniki, odboje drzwiowe, odbojowe listwy metalowe, okucia, okucia
do drzwi szklanych, pierścienie, uchwyty i pochwyty do drzwi, progi,
przegrody, ramy, rolki i prowadnice do drzwi i okien przesuwnych,
rozety, rurki, sprężyny, sworznie, szyldy, szyny, śruby, taśmy, tuleje
wentylacyjne, wkręty, wizjery, wkładki do zamków, zasuwy, zawiasy
i nasadki na zawiasy, zamki i zamknięcia drzwiowe nieelektryczne,
zatrzaski drzwiowe metalowe, żaluzje, drobnica żelazna, wyroby
ozdobne ze stali do drzwi i okien, 19 niemetalowe materiały konstrukcyjne dla budownictwa, okna i drzwi niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, okiennice niemetalowe, parapety niemetalowe,
futryny i ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, słupy niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, żaluzje
niemetalowe, drewno budowlane, szkło budowlane, 20 niemetalowy osprzęt do drzwi i okien: czopy, dyble, klamki niemetalowe, kołki,
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kształtki na ramy, nakrętki, nity, okucia drzwi i okien niemetalowe,
rolki, sworznie, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, niemetalowe szyny do drzwi przesuwnych, śruby, zamki nieelektryczne, zasuwki drzwiowe, zawiasy, wyroby do produkcji drzwi, okien i klamek
z drewna, korka, ratanu, trzciny, wikliny, słomy i z materiałów do wyplatania wskazane w klasie 20, 35 usługi importowe i eksportowe,
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach
poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: materiały budowlane metalowe i niemetalowe, artykuły stolarki i ślusarki budowlanej, klamki, szyldy, osprzęt i akcesoria
do drzwi i okien, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku, 37 usługi montażowe, remontowe i konserwacja metalowego i niemetalowego osprzętu do drzwi
i okien, elementów stolarki i ślusarki budowlanej i budowlanych elementów konstrukcyjnych, zakładanie stolarki budowlanej, szklenie,
usługi ślusarskie jako naprawa, budowlane roboty wykończeniowe:
murarstwo, tynkowanie, malowanie, posadzkarstwo, tapetowanie,
oblicowywanie ścian, 39 usługi transportowe i spedycyjne, towarowy transport drogowy pojazdami specjalistycznymi i uniwersalnymi,
składowanie, magazynowanie, przechowywanie, przeładunek, pakowanie i konfekcjonowanie towarów, dystrybucja materiałów konstrukcyjnych dla budownictwa, stolarki metalowej, drewnianej i PCV,
usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji,
40 obróbka metali i tworzyw sztucznych, nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych: gięcie profili
proste i przestrzenne, gięcie walcowe na zimno blach, zwijanie blach
w formy symetryczne i niesymetryczne, zginanie i kantowanie blach,
cięcie blach, obróbka powierzchni blach: polerowanie, platerowanie,
usługi w zakresie obróbki mechanicznej metali: frezowanie, kucie,
prasowanie, skrawanie, szlifowanie, walcowanie, wiercenie, wytłaczanie, ukosowanie palnikiem, usługi kowalskie i spawalnicze.

(111) 319266
(220) 2018 08 29
(210) 489894
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) KULBACKA MARIA GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
WIDOK, Bryzgiel, PL.
(540) widok
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.03,
26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi pośredników turystycznych, agentów
turystycznych i biur turystycznych w zakresie rezerwacji i organizowania zakwaterowania dla podróżnych w szczególności w hotelach,
domach turystycznych, motelach, pensjonatach, kwaterach, na terenach kempingowych, świadczone zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, wynajmowanie noclegów, wynajmowanie mieszkań na pobyt
czasowy, wynajmowanie domów na wakacje, usługi zakwaterowania
dla kolonii i obozów wakacyjnych, rezerwacje hotelowe, rezerwacje
kwater, wynajmowanie sal na posiedzenia, imprezy, eventy, wesela,
komunie, chrzciny, agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, pensjonaty dla zwierząt, usługi cateringu zewnętrznego, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, organizacja cateringu na imprezy
urodzinowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi cateringu specjalizującego
się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez,
usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie dużych namiotów, wynajem konstrukcji namiotowych, wynajem domów letniskowych, wynajem zakwaterowania
tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem zakwaterowania
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na urlop, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, wynajem sprzętu
do gotowania do celów przemysłowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu wystawienniczego w hotelach, dostarczanie obiektów
i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], udostępnianie
sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, udostępnianie tymczasowych obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, usługi agroturystyczne.

(111) 319267
(220) 2018 08 30
(210) 489924
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 19
(732) STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW WIELKOPOLSKA,
Poznań, PL.
(540) Gwiazdor
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(111) 319268
(220) 2018 08 30
(210) 489927
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 19
(732) KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CRF
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, żółty, zielony, czerwony, fioletowy
(531) 21.01.14, 21.01.15, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne,
gry komputerowe i telewizyjne (software), kasety, płyty, płyty CD,
płyty D/D, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, usługi zarządzania, usługa obsługi menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi w zakresie produkcji
audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie badania opinii rynku,
usługi prowadzenia centrum informacyjnego polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji handlowych dotyczących towarów, usług i wydarzeń jako agencji informacji handlowej, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, 38 usługi rozpowszechniania (transmisji) programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów muzycznych,
wideoklipów muzycznych, programów informacyjnych, programów
o tematyce muzycznej, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi
przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych-Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników
programów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne
i prasowe, usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu
urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji
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i tworzenia sygnału telewizyjnego, 40 powielanie nagrań audio i video, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych o charakterze edukacyjnym, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, przeprowadzanie wywiadów z zespołami muzycznymi i osobami z show
biznesu, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi
wydawnicze, usługi produkcji programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów informacyjnych, programów
o tematyce muzycznej, produkcja i dystrybucja filmów, rekonstrukcja filmów, rekonstrukcja cyfrowa filmów, 42 elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej, elektroniczne przechowywanie fotografii
cyfrowych, elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych,
konwersja tekstu na format cyfrowy, elektroniczne przechowywanie
cyfrowych plików audio i wideo, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, udostępnianie sprzętu komputerowego
do elektronicznego przechowywania danych cyfrowych, hosting treści cyfrowych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie
archiwizacji danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, usługi elektronicznego
przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów
i innych danych elektronicznych, 45 usługi administrowania prawami
własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie
prawami własności intelektualnej.

(111) 319269
(220) 2018 08 30
(210) 489928
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 19
(732) KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CRF
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne,
gry komputerowe i telewizyjne (software), kasety, płyty, płyty CD,
płyty DVD, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, usługi zarządzania, usługa obsługi menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi w zakresie produkcji
audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie badania opinii rynku,
usługi prowadzenia centrum informacyjnego polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji handlowych dotyczących towarów, usług i wydarzeń jako agencji informacji handlowej, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, 38 usługi rozpowszechniania (transmisji) programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów muzycznych,
wideoklipów muzycznych, programów informacyjnych, programów
o tematyce muzycznej, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi
przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów
zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne i prasowe,
usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji
sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału
telewizyjnego, 40 powielanie nagrań audio i video, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych o charakterze
edukacyjnym, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, przeprowadzanie wywiadów
z zespołami muzycznymi i osobami z show biznesu, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw
i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, usługi produkcji programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów muzycznych, pro-
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gramów informacyjnych, programów o tematyce muzycznej, produkcja i dystrybucja filmów, rekonstrukcja filmów, rekonstrukcja cyfrowa
filmów, 42 elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, konwersja tekstu na format cyfrowy,
elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików audio i wideo, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego przechowywania
danych cyfrowych, hosting treści cyfrowych, usługi przechowywania
elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych,
usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji
baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji
i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(111) 319270
(220) 2018 08 30
(210) 489929
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 19
(732) KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) REKONSTRUKCJA CYFROWA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne,
gry komputerowe i telewizyjne (software), kasety, płyty, płyty CD,
płyty DVD, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, usługi zarządzania, usługa obsługi menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi w zakresie produkcji
audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie badania opinii rynku,
usługi prowadzenia centrum informacyjnego polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji handlowych dotyczących towarów, usług i wydarzeń jako agencji informacji handlowej, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, 38 usługi rozpowszechniania (transmisji) programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów muzycznych,
wideoklipów muzycznych, programów informacyjnych, programów
o tematyce muzycznej, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi
przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów
zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne i prasowe,
usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji
sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału
telewizyjnego, 40 powielanie nagrań audio i video, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych o charakterze
edukacyjnym, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, przeprowadzanie wywiadów
z zespołami muzycznymi i osobami z show biznesu, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw
i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, usługi produkcji programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów informacyjnych, programów o tematyce muzycznej, produkcja i dystrybucja filmów, rekonstrukcja filmów, rekonstrukcja cyfrowa
filmów, 42 elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej, elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, konwersja tekstu na format cyfrowy,
elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików audio i wideo, usłu-
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gi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego przechowywania
danych cyfrowych, hosting treści cyfrowych, usługi przechowywania
elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych,
usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji
baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji
i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(111) 319271
(220) 2018 08 31
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Biflorin BABY
(540)

(210) 489978

Kolor znaku: czerwony, granatowy, biały
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(111) 319272
(220) 2018 08 31
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 19
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Biflorin 60
(540)

(210) 489979

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, granatowy
(531) 26.01.03, 26.02.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(111) 319273
(220) 2018 09 05
(210) 490132
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, PL.
(540) K-SPEED
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawil-
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żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy.

(111) 319274
(220) 2018 09 06
(210) 490211
(151) 2019 03 25
(441) 2018 11 05
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) LEŻAKOWANA DĄB ŻUBRÓWKA CZARNA LEŻAKOWANA
W BECZKACH Z DĘBU
(540)
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(111) 319276
(220) 2018 09 07
(210) 490267
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 26
(732) MĄCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wawrzeńczyce, PL.
(540) ZDRO-FISH MĄCZKA
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 świeże ryby-tusze, elementy pakowane lub/i luzem,
świeże ryby bez wnętrzności (tusze) lub/i elementy zapakowane
na tacki ręcznie lub maszynowo.
(111) 319277
(220) 2018 09 10
(210) 490303
(151) 2019 03 25
(441) 2018 11 05
(732) ELANDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rozprza, PL.
(540) LAXANTIA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, zioła lecznicze, herbatki
ziołowe i ziołowo-owocowe, mieszanki ziołowe, preparaty galenowe, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność do celów
medycznych, suplementy diety, preparaty do celów medycznych,
maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych.

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnobrązowy
(531) 03.04.04, 05.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 319275
(220) 2018 09 06
(210) 490212
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 05
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) LEŻAKOWANA JESION ŻUBRÓWKA CZARNA LEŻAKOWANA
W BECZKACH Z JESIONU
(540)

(111) 319278
(220) 2018 09 10
(210) 490304
(151) 2019 03 25
(441) 2018 11 05
(732) ELANDA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rozprza, PL.
(540) ELANDA PHARMA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do higieny, 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do medycznych,
żywność do celów medycznych, zioła lecznicze, herbatki ziołowe
i ziołowo-owocowe, mieszanki ziołowe, preparaty galenowe, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów
medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych,
kosmetyki do celów medycznych, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze.
(111) 319279
(220) 2018 09 10
(210) 490361
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Lotos Straż
(510), (511) 45 usługi związane z gaszeniem pożarów, doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrona przeciwpożarowa, wypożyczanie sprzętu gaśniczego i alarmów przeciwpożarowych, gaszenie zapłonów technologicznych.
(111) 319280
(220) 2018 09 10
(210) 490362
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Lotos Ochrona
(510), (511) 45 usługi w zakresie działalności dochodzeniowo-detektywistycznej i ochroniarskiej, ochrona osobista, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnobrązowy
(531) 03.04.04, 05.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(111) 319281
(220) 2018 09 11
(210) 490402
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KAJETAN
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(540)

Kolor znaku: jasnożółty, żółty, czarny, ciemnopomarańczowy,
biały, niebieski, ciemnoniebieski, szary, fioletowy, zielony,
czerwony, brązowy, różowy, jasnobrązowy, beżowy
(531) 02.01.04, 27.05.01, 29.01.15, 02.01.07, 21.01.25
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, reali-
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zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 319282
(220) 2018 09 11
(210) 490410
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CZARODZIEJKA
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, niebieski, ciemnoniebieski,
szary, fioletowy, ciemnofioletowy, zielony, czerwony, brązowy,
beżowy, różowy, biały
(531) 02.03.04, 02.03.07, 02.03.22, 27.05.01, 29.01.15, 21.01.25
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
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usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier. zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet: organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 319283
(220) 2018 09 11
(210) 490411
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PANI RÓŻA
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, czarny, szary, czerwony, biały, niebieski
(531) 02.03.01, 02.03.23, 04.05.01, 04.05.21, 05.05.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przy-
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klejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 319284
(220) 2018 09 11
(210) 490412
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PUCHACZ BUBO
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, żółty, czarny, pomarańczowy, biały,
niebieski, beżowy, czerwony, jasnobrązowy, brązowy
(531) 03.07.05, 03.07.24, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3,
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w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych,
programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty
magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze,
fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania
[albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne
niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby
choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych,
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie,
hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie,
tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub
obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci
komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych
baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi
wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(540)

(111) 319285
(220) 2018 08 30
(210) 489930
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 19
(732) KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CYFROWE REPOZYTORIUM FILMOWE

(111) 319286
(220) 2018 09 11
(210) 490413
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ŚLIMAK

Kolor znaku: czarny, niebieski, żółty, zielony, czerwony, fioletowy
(531) 21.01.14, 21.01.15, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewizyjne (software), kasety, płyty, płyty
CD, płyty DVD, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych,
multimedialnych i internetowych, usługi zarządzania, usługa obsługi menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu
produkcją telewizyjną i filmową, usługi marketingowe, usługi w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych, usługi w zakresie
badania opinii rynku, usługi prowadzenia centrum informacyjnego
polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji handlowych dotyczących towarów, usług i wydarzeń jako
agencji informacji handlowej, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, pośrednictwo handlowe,
promocja sprzedaży, 38 usługi rozpowszechniania (transmisji) programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów
informacyjnych, programów o tematyce muzycznej, usługi: emisji
telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu,
sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, agencje informacyjne i prasowe, usługi administrowania
wszelkimi urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego
polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału telewizyjnego,
40 powielanie nagrań audio i video, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych o charakterze edukacyjnym, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, przeprowadzanie wywiadów
z zespołami muzycznymi i osobami z show biznesu, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw
i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji
multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze, usługi produkcji programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów muzycznych,
programów informacyjnych, programów o tematyce muzycznej,
produkcja i dystrybucja filmów, rekonstrukcja filmów, rekonstrukcja
cyfrowa filmów, 42 elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej,
elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, elektroniczne
przechowywanie obrazów cyfrowych, konwersja tekstu na format
cyfrowy, elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików audio
i wideo, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych,
udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego przechowywania danych cyfrowych, hosting treści cyfrowych, usługi
przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych,
usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji
danych elektronicznych, usługi elektronicznego przechowywania
danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych
elektronicznych, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami
własności intelektualnej.
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(540)

Kolor znaku: jasnożółty, czarny, pomarańczowy, biały,
jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, szary, fioletowy,
jasnozielony, zielony, ciemnozielony, czerwony, brązowy,
jasnobrązowy, beżowy
(531) 03.11.07, 03.11.25, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, reali-
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zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 319287
(220) 2018 09 11
(210) 490414
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PODUSZKA
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, żółty, czarny, pomarańczowy, biały,
niebieski
(531) 04.05.02, 04.05.21, 09.01.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
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telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 319288
(220) 2018 09 11
(210) 490415
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SÓJKA
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, czarny, biały, niebieski, szary, fioletowy,
zielony, czerwony, brązowy, jasnobrązowy, beżowy, złoty
(531) 03.07.20, 03.07.21, 03.07.24, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
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do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 319289
(220) 2018 09 11
(210) 490416
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) STRACHOWYJ
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, czarny, pomarańczowy, biały, niebieski,
szary, fioletowy, jasnozielony, zielony, czerwony, brązowy,
jasnobrązowy, beżowy
(531) 02.01.04, 02.01.07, 02.01.23, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt

Nr 7/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie. fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne
gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 319290
(151) 2019 03 28

(220) 2018 09 11
(441) 2018 12 10

(210) 490420
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(732) BOGDANOWICZ ŁUKASZ MICHAŁ, Olsztyn, PL.
(540) V VIPkarta.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.13.25
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, reklama.
(111) 319291
(220) 2018 09 12
(210) 490429
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) UNIPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ASPARAGINIAN dobrze Ci zrobi!
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy, pomarańczowym, żółtym,
jasnoszarym
(531) 02.01.01, 02.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy żywnościowe.
(111) 319292
(220) 2018 09 13
(210) 490541
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) HAJDUK BARTŁOMIEJ BIURO KONSULTINGOWO HANDLOWE
HB OFFICE, Kielce, PL.
(540) TILI
(540)

Kolor znaku: szary, biały, jasnoniebieski
(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.21, 27.05.24, 29.01.13, 26.01.05, 26.01.18
(510), (511) 9 telefony, telefony cyfrowe, telefony komórkowe, cyfrowe telefony komórkowe, futerały na telefony, adaptery telefoniczne,
zestawy telefoniczne, baterie do telefonów, futerały na telefony komórkowe, etui na telefony komórkowe, osłony na telefony komórkowe, klawiatury do telefonów komórkowych, paski do telefonów
komórkowych, baterie do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, zestawy słuchawkowe do telefonów, głośniki do telefonów komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, wyświetlacze
do telefonów komórkowych, dzwonki telefoniczne [do pobierania],
instalacje telefoniczne do samochodów, pokrowce na słuchawki
telefoniczne, słuchawki do aparatów telefonicznych, wygaszacze
ekranu telefonu, do pobrania, nośniki dostosowane do telefonów
komórkowych, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, stacje
dokujące do telefonów komórkowych, oprogramowanie użytkowe
do telefonów komórkowych, przewody USB do telefonów komórkowych, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych: obudowy
wymienne do telefonów komórkowych, stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, przejściówki do kabli telefonów komórkowych, platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, etui
z klapką do telefonów komórkowych, ładowarki baterii do użytku
z telefonami, zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, osłony do ekranów
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telefonów komórkowych w formie folii, ładowarki do telefonów
komórkowych, do użytku w pojazdach, mikrofony do używania
bez użycia rąk do telefonów komórkowych, smartfony, pokrowce
na smartfony, etui na smartfony, klawiatury do smartfonów, oprogramowanie do smartfonów, zasilacze do smartfonów, wyświetlacze
do smartfonów, ładowarki do smartfonów, wodoodporne pokrowce
na smartfony, stacje dokujące do smartfonów, aplikacje do pobrania
na smartfony, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, folie ochronne dostosowane do smartfonów, bezprzewodowe
podkładki ładujące do smartfonów, programy systemów operacyjnych do smartfonów, paski do zegarków do przekazywania danych
smartfonom, 37 naprawa telefonów, naprawa aparatów telefonicznych, instalowanie i naprawa telefonów, naprawa lub konserwacja
aparatów telefonicznych, naprawa i konserwacja smartfonów.

(111) 319293
(220) 2018 09 17
(210) 490664
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 19
(732) WÓDKI REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczyrk, PL.
(540) królowa gór
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe,
wino.
(111) 319294
(220) 2018 09 18
(210) 490674
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 05
(732) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków, PL.
(540) International School of Kraków
(540)
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(111) 319297
(220) 2018 09 18
(210) 490677
(151) 2019 03 27
(441) 2018 11 05
(732) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków, PL.
(540) International School of Kraków
(540)

(531) 24.01.03, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
(111) 319298
(220) 2018 09 18
(210) 490678
(151) 2019 03 27
(441) 2018 11 05
(732) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków, PL.
(540)
(540)

(531) 24.01.03, 24.01.25, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
(531) 24.01.03, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
(111) 319295
(220) 2018 09 18
(210) 490675
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 05
(732) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków, PL.
(540) ISK International School of Kraków
(540)

(531) 24.01.03, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

(111) 319299
(220) 2018 09 21
(210) 490817
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 03
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) bella control
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
5 wkładki higieniczne, majtki higieniczne, płyny do higieny intymnej,
chusteczki do higieny ciała, chusteczki do higieny intymnej, 10 podkłady higieniczne.
(111) 319300
(220) 2018 09 25
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 03
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) SMOOTH FOOT PODOLOGY BY OCEANIC
(540)

(210) 490900

(111) 319296
(220) 2018 09 18
(210) 490676
(151) 2019 03 27
(441) 2018 11 05
(732) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków, PL.
(540) ISK
(540)

(531) 24.01.03, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

(531) 02.09.19, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, mydła,
środki do mycia i kąpieli, środki perfumeryjne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
preparaty do pielęgnacji stóp i paznokci, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych,
preparaty do pielęgnacji stóp i paznokci do celów leczniczych,
44 usługi salonów kosmetycznych, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi doradcze w zakresie zdrowia i urody, usługi klinik
medycznych, usługi medyczne.
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(111) 319301
(220) 2018 08 22
(210) 489602
(151) 2019 03 26
(441) 2018 10 29
(732) ELSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska, PL.
(540) TWOJA TELEWIZJA CYFROWA ELSAT
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 01.15.15, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, 38 wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania
do sieci telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność
telefoniczna, łączność za pomocą telefonów, usługi telefoniczne,
łączność za pomocą telefonii komórkowej, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci
komputerowej, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność poprzez terminale
komputerowe, usługa polegająca na emisji radiowej i telewizyjnej,
przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów radiowych
naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodowych i linii
miedzianych, w tym nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależnie
od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną.
(111) 319302
(220) 2018 08 27
(210) 489748
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) Biura przy Willi
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności usługowej obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
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(111) 319303
(220) 2018 08 27
(210) 489752
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) The Gatehouse Office
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności usługowej obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 319304
(220) 2018 08 27
(210) 489754
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) Biura przy Warzelni
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami w ramach działalności usługowej obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 319305
(151) 2019 03 26

(220) 2018 08 27
(441) 2018 12 10

(210) 489756
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(732) DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) The Brewery Villa Office
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności usługowej obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 319306
(220) 2018 09 03
(210) 490024
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) WÓJCIK GRZEGORZ, Kraków, PL.
(540) Tequila Band
(510), (511) 41 oprawa wokalno-muzyczna imprez publicznych i prywatnych.
(111) 319307
(220) 2018 09 03
(210) 490025
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) PASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łańcut, PL.
(540) Kameleo
(540)

(531) 07.01.24, 25.05.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 6 folie metalowe do zawijania i pakowania, 16 papier
do zawijania i pakowania, papier do pieczenia, 21 gąbki do użytku
domowego, zmywaki do celów kuchennych.
(111) 319308
(220) 2018 09 04
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) CZARNOWSKI MARCIN ALTIVA, Toruń, PL.
(540) ALTIVA
(540)

(210) 490061

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 rusztowania metalowe, szalunki do betonu metalowe,
ogrodzenia metalowe, bramy metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, 19 szalunki niemetalowe
do betonu, rusztowania niemetalowe, drewno budowlane, 37 instalowanie drzwi i okien, izolowanie budynków, wynajem sprzętu bu-
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dowlanego, montaż rusztowań, murowanie, tapetowanie, tynkowanie, wynajem sprzętu budowlanego.

(111) 319309
(220) 2018 09 04
(210) 490123
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) LIPIŃSKA KATARZYNA, Łódź, PL.
(540) UNITED KRAV MAGA WORLD ORGANISATION
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 01.05.02, 26.13.25, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 25 T-shirty, treningowe spodnie/szorty, bluzy i bielizna utrzymująca ciepło, spodnie dresowe, koszule, bluzy sportowe,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gimnastyczna, ubrania w stylu
sportowym, odzież sportowa, 41 nauczanie, edukacja, kursy, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów
reklamowych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i instruktażowych, nagrywanie i rejestracja obrazu i dźwięku na taśmach i innych nośnikach cyfrowych informacji, działalność sportowa
i kulturalna, dostarczanie informacji w dziedzinie nauczania, kształcenia, instruktażu, kursów i szkoleń, za pośrednictwem strony internetowej w sieci komputerowej, organizowanie obozów sportowych,
edukacyjnych i rekreacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych,
szkolenia sportowe, szkolenia edukacyjne, prowadzenie warsztatów
[szkolenia], nauczanie i szkolenia, szkolenia zawodników sportowych,
kursy samoświadomości [szkolenia], szkolenia w bazach wojskowych,
szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, prowadzenie szkół sztuk walki,
prowadzenie treningów sztuk walki, przygotowanie zawodowe związane z samoobroną, kształcenie praktyczne [pokazy].
(111) 319310
(220) 2018 09 05
(210) 490130
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, PL.
(540) CALDENA N-SPEED
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
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szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy.

(111) 319311
(220) 2018 09 05
(210) 490131
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, PL.
(540) P-SPEED
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż
składnik pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory
[środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów,
środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony
roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty
do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy.
(111) 319312
(220) 2018 09 05
(210) 490134
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 15
(732) MYSLYTSKYI SERGII, Macierzysz, PL.
(540) FRESH FACTORY
(510), (511) 43 restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi barowe, domy turystyczne, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie konstrukcji przenośnych .
(111) 319313
(220) 2018 09 06
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) PLACHA ARTUR, Toruń, PL.
(540) grzejki z nami nie zmarzniesz
(540)

(210) 490198

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02
(510), (511) 11 ogrzewacze kieszonkowe.
(111) 319314
(220) 2018 08 27
(210) 489758
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) Biura przy Bramie
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
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piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami w ramach działalności usługowej obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.

(111) 319315
(220) 2018 08 30
(210) 489923
(151) 2019 03 27
(441) 2018 11 19
(732) HASTON CITY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) HASTON
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, administrowanie hotelami,
prowadzenie punktów sprzedaży żywności, usługi reklamowe,
promocja ochrony zdrowia przy użyciu wszystkich mediów, usługi
agencji reklamowych, analizy rynkowe, badania opinii publicznej,
badanie rynku, badania marketingowe, wynajem maszyn i urządzeń
dla biur, handel detaliczny w zakresie: pamiątek, prasy, książek biżuterii, kosmetyków i środków czystości, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe bazy
danych w zakresie: usług hotelowych, turystyki, wypoczynku i rekreacji, księgowość, uaktualnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklama,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi eksportu-importu, usługi kreowania wizerunku osób, firm i marki,
39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów,
organizowanie wycieczek, rezerwacja miejsc na podróż, turystyka
w zakresie zwiedzania, autobusowe usługi transportowe, dostarczanie kwiatów, wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi osób towarzyszących podróżnym, prowadzenie parkingów, wypożyczanie
pojazdów, dostarczanie kwiatów, usługi kierowców, usługi taksówkowe, 41 organizacja i obsługa konferencji, sympozjów, zjazdów i seminariów, organizacja balów i przyjęć, usługi związane z organizacją
wypoczynku, organizacja obozów, organizacja obozów sportowych,
usługi publikowania książek i przewodników, wypożyczanie sprzętu
sportowego, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, nauczanie, instruktaż w zakresie
gimnastyki, tłumaczenia w zakresie języka migowego, kluby zdrowia
umożliwiające poprawę kondycji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizacja i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, kształcenie
praktyczne, kultura fizyczna, nauczanie, organizowanie obozów, organizowanie obozów sportowych, organizowanie obozów rehabilitacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń w pracowniach specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych, kształcenie praktyczne w zakresie usług pielęgniarskich, położniczych, lekarskich i stomatologicznych, przedszkola, nauczanie przedszkolne,
wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, usługi projektowania inne
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niż do celów reklamowych, usługi udostępniania i wypożyczania
urządzeń sportowych, usługi w zakresie edukacji, 43 rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach zajmujących
się czasowym zakwaterowaniem, kawiarnie, kafeterie, restauracje,
bary, puby, usługi w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, bary szybkiej obsługi, domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia,
wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
żłobki dla dzieci, usługi cateringowe, hotele, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w hotelach, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi: prowadzenie salonów fryzjerskich, usługi manicure, masaże,
salony piękności, usługi salonów fryzjerskich, usługi wizażu, usługi
w zakresie korzystania z sauny, łaźni parowych, usługi w zakresie korzystania z solariów i gabinetów odnowy biologicznej, ogrodnictwo,
układanie kompozycji kwiatowych.

(111) 319316
(220) 2018 08 30
(210) 489931
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 19
(732) DOMAGAŁA PAWEŁ FIRMA HANDLOWA, Wrocław, PL.
(540) TELLSSON
(510), (511) 9 urządzenia do ładowania baterii, baterie, anteny, głośniki, urządzenia do gry działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, kalkulatory, kasy rejestrujące, komputery, klawiatury komputerowe, mikroprocesory, modemy, skanery, plotery, procesory,
programy komputerowe, monitory, myszy, obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio i video, urządzenia do odtwarzania
obrazu dźwięku, prostowniki prądu, przekaźniki sygnałów elektronicznych, przełączniki, przewody elektryczne, aparatura do rejestracji dźwięku, wtyczki, gniazdka elektryczne, wyłączniki elektryczne,
wzmacniacze, zaciski, zaciski przewodów, złącza elektryczne, aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, aparaty radiowe i telewizyjne,
urządzenia i instalacje multimedialne do przetwarzania i przekazywania informacji, części i osprzęt do nich, futerały do telefonów
komórkowych ze skóry oraz z tworzyw skóropodobnych, 34 elektroniczne papierosy, 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: urządzenia do ładowania baterii, baterie, anteny, głośniki, urządzenia do gry
działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, kalkulatory, kasy
rejestrujące, komputery, klawiatury komputerowe, mikroprocesory, modemy, skanery, plotery, procesory, programy komputerowe,
monitory, myszy, obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki
audio i video, urządzenia do odtwarzania obrazu dźwięku, prostowniki prądu, przekaźniki sygnałów elektronicznych, przełączniki,
przewody elektryczne, aparatura do rejestracji dźwięku, wtyczki,
gniazdka elektryczne, wyłączniki elektryczne, wzmacniacze, zaciski,
zaciski przewodów, złącza elektryczne, aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, aparaty radiowe i telewizyjne, urządzenia i instalacje
multimedialne do przetwarzania i przekazywania informacji, części
i osprzęt do nich, futerały do telefonów komórkowych ze skóry oraz
z tworzyw skóropodobnych, elektroniczne papierosy.
(111) 319317
(220) 2018 09 25
(210) 490958
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 03
(732) LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LOTAMS AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, szary
(531) 18.05.03, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa samolotów, malowanie samolotów, konserwacja samolotów, mycie samolotów, konserwacja i naprawa samolotów, naprawa i obsługa samolotów, obsługa i naprawa samolotów,
usługi konserwacji i napraw samolotów, zewnętrzne i wewnętrzne
sprzątanie samolotów, 39 holowanie samolotów.
(111) 319318
(151) 2019 03 28

(220) 2018 09 25
(441) 2018 12 03

(210) 490962
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(732) SH&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) traffic hotel
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 02.01.16, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
(111) 319319
(220) 2018 09 25
(210) 490977
(151) 2019 03 25
(441) 2018 11 26
(732) MERCK KGaA, Darmstadt, DE.
(540) D BION
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety do celów
medycznych, preparaty dietetyczne do celów medycznych, witaminy,
systemy transdermalne (w tym plastry) o działaniu leczniczym, systemy transdermalne (w tym plastry) do suplementacji witaminowej.
(111) 319320
(220) 2018 09 07
(210) 490244
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 26
(732) STEFAŃSKA EWELINA F.H.U. MAX IMPORT-EXPORT,
Proszówki, PL.
(540) MAX
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie jak: wkrętarki, wiertarki, młoto-wiertarki, młoty, młoty udarowe, piły, piły tarczowe, pilarki, pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki, szlifierki, szlifierki kątowe, nożyce, opalarki, wypalarki, zgrzewarki, golarki
do żywego inwentarza, noże elektryczne, brzeszczoty do użytku
z elektronarzędziami, wiertarki stołowe, szlifierki stołowe, pilarki,
ukośnice, ostrzałki, spawarki, kompresory, odkurzacze przemysłowe,
giętarki, przemysłowe narzędzia pneumatyczne, klucze przekładniowe elektryczne, klucze udarowe, klucze pneumatyczne, tłoki, prasy
hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju, podnośniki
samochodowe, wyciągarki, wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki, maszyny do wulkanizacji, alternatory, wyważarki, brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, sprzęgła do maszyn, przekładnie zębate, tuleje, stojany, elektryczne cewki zapłonowe, gaźniki,
młoty wyburzeniowe, mieszadła, wibratory, przecinarki do płytek,
przecinarki łukowe, wciągarki i podnośniki do płyt, palniki, kosiarki,
podkaszarki, kosy elektryczne, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów i gałęzi, piły łańcuchowe elektryczne, piły łańcuchowe spalinowe, wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy paliwowe,
pompy głębinowe, motopompy, pompy do instalacji grzewczych,
maszyny do rozdrabniania drewna, wiertła, frezy, tarcze tnące, tarcze
szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze polerujące, akcesoria spawalnicze-mianowicie: roboty, palniki, elektrody, głowice, filtry do maszyn,
akcesoria do kompresorów-mianowicie: tłoki, zawory, szybkozłącza,
akcesoria do pił łańcuchowych-mianowicie: łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki i napędy takie jak: silniki elektryczne, silniki
spalinowe, silniki hydrauliczne, silniki pneumatyczne, wałki silnikowe, przekładnie silnikowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów
takich jak: elektronarzędzia ręczne i stacjonarne, takie jak: wkrętarki,
wiertarki, młoto-wiertarki, młoty, młoty udarowe, piły, piły tarczowe, pilarki, pilniki, wyrzynarki, strugi elektryczne, frezarki, szlifierki,
szlifierki kątowe, nożyce elektryczne, opalarki, wypalarki, zgrzewarki, golarki do żywego inwentarza, noże elektryczne, brzeszczoty
do użytku z elektronarzędziami, wiertarki stołowe, szlifierki stołowe,
pilarki, ukośnice, ostrzałki, spawarki, kompresory, odkurzacze prze-
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mysłowe, giętarki, przemysłowe narzędzia pneumatyczne, klucze
przekładniowe elektryczne, klucze udarowe, klucze pneumatyczne,
tłoki, prasy hydrauliczne, towotnice, smarownice, odsysarki oleju,
podnośniki samochodowe, wyciągarki, wciągarki, żurawie warsztatowe, piaskarki, polerki, maszyny do wulkanizacji, alternatory, wyważarki, brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, sprzęgła
do maszyn, przekładnie zębate, tuleje, stojany, elektryczne cewki
zapłonowe, gaźniki, młoty wyburzeniowe, mieszadła, wibratory,
przecinarki do płytek, przecinarki łukowe, wciągarki i podnośniki
do płyt, palniki, kosiarki, podkaszarki, kosy elektryczne, kosy spalinowe, nożyce do żywopłotów i gałęzi, piły łańcuchowe elektryczne,
piły łańcuchowe spalinowe, wiertnice, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, pompy paliwowe, pompy głębinowe, motopompy, pompy
do instalacji grzewczych, maszyny do rozdrabniania drewna, wiertła,
frezy, tarcze tnące, tarcze szlifujące, tarcze ostrzące, tarcze polerujące, akcesoria spawalnicze-mianowicie: roboty, palniki, elektrody, głowice, filtry do maszyn, akcesoria do kompresorów-mianowicie: tłoki,
zawory, szybkozłącza, akcesoria do pił łańcuchowych-mianowicie:
łańcuchy do pił, prowadnice do pił, świdry, silniki i napędy takie jak:
silniki elektryczne, silniki spalinowe, silniki hydrauliczne, silniki pneumatyczne, wałki silnikowe, przekładnie silnikowe.

(111) 319321
(220) 2018 09 07
(210) 490248
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 05
(732) K & O GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KOMBOOMCHA
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastka tych towarów,
32 napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające.
(111) 319322
(220) 2018 09 07
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 26
(732) FARECKI CEZARY CEZAR, Milanówek, PL.
(540) C-O
(540)

(210) 490252

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, okulary, sportowe, okulary ochronne, gogle narciarskie i motoryzacyjne.
(111) 319323
(220) 2018 09 07
(210) 490272
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 05
(732) TACIT INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Tacit Investment
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty,
czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna
i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 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, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe,
nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 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, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania
z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache, formularze
jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na bu-
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telki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy,
okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek
z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier listowy, papier
pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier
srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako
ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe
do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty, 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 papiernicze, materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, 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 zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama i promocja,
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
franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością 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 technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami
użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36 usługi developerskie
w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć
inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania
i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni
użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania 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 doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu
nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 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, restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów,
usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych
schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrze-
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wania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych
usługach, 39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, informacja o powyższych usługach, 42 usługi developerskie w zakresie
projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego
i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, 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 inżynierów, doradztwo w zakresie technicznego opracowania projektu,
informacja o powyższych usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie
trawników.

(111) 319324
(220) 2018 09 07
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 05
(732) NOWAKOWSKI ANDRZEJ, Piotrowa, PL.
(540) strooo
(540)

(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.04.01
(510), (511) 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych.
(111) 319327
(220) 2018 09 12
(210) 490436
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) 9 PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Plichowice, PL.
(540) ANTIL
(540)

(210) 490275

Kolor znaku: pomarańczowy, brązowy, żółty, zielony,
ciemnozielony
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 21 słomki do picia.
(111) 319325
(220) 2018 09 12
(210) 490432
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) GEOTERMIA UNIEJÓW IM. STANISŁAWA OLASA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Uniejów, PL.
(540) G GEOTERMIA UNIEJÓW im. Stanisława Olasa
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne
niż do celów medycznych, bazy do perfum kwiatowych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, odżywki do włosów,
olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty toaletowe, szampony, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 29 kapusta kwaszona, kompozycje owoców przetworzonych, korniszony, liofilizowane warzywa, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce w puszkach, pasta z owoców tłoczonych, warzywa gotowane, wodorosty konserwowe, 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 mineralna [napoje], 33 alkohole
wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty owocowe, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające
owoce, wódka.
(111) 319326
(220) 2018 09 12
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) KOMBUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) eko park radom
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(210) 490434

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 26.13.25, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 skrzynie niemetalowe, skrzynie pamiątkowe, skrzynie
drewniane, skrzynie z tekstami, wyroby rękodzieła: z korka, z drewna,
z trzciny, z wikliny, z bambusa, z bursztynu, z tworzyw sztucznych,
pamiątki drewniane, rzeźba w drewnie, 41 usługi fotografowania, fotoreportaże, fotografia artystyczna, fotografia w plenerze, fotografia
pamiątkowa.
(111) 319328
(220) 2018 09 12
(210) 490438
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) MEDIA DATA MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mdm media data mind
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, fioletowy, pomarańczowy
(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.21, 27.05.23, 29.01.14, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10, 26.02.07
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy komputerowe, magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne
nośniki danych, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania,
35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, analizy 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 zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
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reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za klikniecie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 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 reklamowych, 41 informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja mikrofilmów.

(111) 319329
(220) 2018 09 12
(210) 490470
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) ŁUKASIK PIOTR, BASIAGA ŁUKASZ XTON SPÓŁKA CYWILNA,
Nowy Sącz, PL.
(540) DPF MASTER FLASH by XTON
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.01.06, 29.01.13
(510), (511) 1 materiały, preparaty chemiczne do czyszczenia i regeneracji filtrów cząstek stałych DPF i katalizatorów spalin, 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, urządzenia filtrujące,
separujące i wirówki, maszyny do płukania katalizatorów spalin i filtrów cząstek stałych DPF, filtry jako części maszyn lub silników, wkłady do maszyn filtrujących, manipulatory przemysłowe jako maszyny,
instalacje do mycia filtrów DPF, maszyny do czyszczenia i regeneracji
filtrów DPF, 37 regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, instalacja konserwacja i naprawy
maszyn, 40 regeneracja zużytych katalizatorów.
(111) 319330
(220) 2018 09 20
(210) 490788
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) HRYNKIEWICZ-STRUSS JACEK, Parzniew, PL.
(540) STRUSS
(510), (511) 9 urządzenia do odtwarzania dźwięku, głośniki, przewody akustyczne.
(111) 319331
(220) 2018 09 25
(210) 490976
(151) 2019 03 25
(441) 2018 11 26
(732) GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) RINGOMED
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 produkty 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, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.

(111) 319332
(220) 2018 06 13
(151) 2019 02 27
(441) 2018 08 13
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HepaStrong
(540)

2135
(210) 487075

Kolor znaku: żółty, biały, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych,
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 właściwościach 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 medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki
na kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku
medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe
do celów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego,
spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, 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,
toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], czopki, czopki przeciw
hemoroidom, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki
spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty
ziołowe do celów leczniczych.
(111) 319333
(220) 2018 06 13
(151) 2019 02 27
(441) 2018 08 13
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Vita Strong
(540)

(210) 487082

Kolor znaku: różowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych,
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 właściwościach 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 medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki
na kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku
medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe
do celów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego,
spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku
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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 mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty
ziołowe do celów leczniczych.

(111) 319334
(220) 2018 06 20
(210) 487332
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 13
(732) STOWARZYSZENIE FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW,
Warszawa, PL.
(540) Fo R S
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 18.01.23, 24.15.03, 24.15.15, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w zakresie recyklingu samochodów, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych sprzętu i urządzeń do recyklingu samochodów, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, 40 obróbka materiałów w zakresie recyklingu samochodów, doradztwo z zakresu recyklingu samochodów, 41 organizowanie
sympozjów, konferencji, szkoleń w zakresie recyklingu samochodów.
(111) 319335
(220) 2018 06 20
(210) 487335
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 03
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOM CONSTRUCTION
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.01
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych,
35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw
handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania
miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami
mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam
również w sieci on-line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży
lokali i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi
i gruntami, usługi doradztwa i prowadzenia analiz i sporządzania
kosztorysów budowlanych, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej,
usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie wycen finansowych
majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu
budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi przedsiębiorcy
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odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie związane
z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru
budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych,
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi
doradztwa budowlanego, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych,
usługi parkingowe, 42 usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji
budów, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów
budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie
architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji
wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi
ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, doradztwa w zakresie ochrony środowiska, planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów technicznych
użytkowania nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 319336
(220) 2018 07 09
(151) 2019 02 27
(441) 2018 09 10
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ww
(540)

(210) 488001

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty, czerwony, jasnobrązowy,
brązowy, ciemnobrązowy
(531) 08.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, czekoladki, pralinki, cukierki, kawa, kakao, herbata, wyroby cukiernicze, ciasta,
ciastka, wafle, lody, galaretki owocowe jako słodycze, napoje na bazie kawy, czekolady, herbaty i kakao.
(111) 319337
(220) 2018 07 09
(151) 2019 02 27
(441) 2018 09 10
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BAJECZNY
(540)

(210) 488003

Kolor znaku: jasnożółty, żółty
(531) 24.09.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, czekoladki, pralinki, cukierki, kawa, kakao, herbata, wyroby cukiernicze, ciasta,
ciastka, wafle, lody, galaretki owocowe jako słodycze, napoje na bazie kawy, czekolady, herbaty i kakao.
(111) 319338
(151) 2019 02 27

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

(210) 488004
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(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TORCIK WEDLOWSKI RĘCZNIE DEKOROWANY E.Wedel OD
1851
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, niebieski, złoty, jasnobrązowy,
brązowy
(531) 08.01.09, 08.01.13, 26.11.25, 19.03.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, czekoladki, pralinki, cukierki, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, wafle.
(111) 319339
(220) 2018 07 18
(210) 488376
(151) 2019 03 25
(441) 2018 12 03
(732) HYDROPROJEKT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) hydroprojekt WROCŁAW
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.17, 27.05.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 papier, druki, materiały drukowane szkoleniowe i instruktażowe, broszury, blankiety, czasopisma, gazety, okładki papierowe, materiały drukowane, kalendarze, katalogi, plakaty, mapy
geograficzne, dokumentacja projektowa, publikacje, materiały
z tworzyw sztucznych, 35 usługi: w zakresie: organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, marketingu, badań i analizy
rynku, doradztwa specjalistycznego i organizacji finansowania: projektów inwestycyjnych w tym modernizacyjnych w zakresie: gospodarki wodnościekowej, oczyszczalni ścieków, systemów wodnych
do wytwarzania i dystrybucji wody pitnej i technologicznej, ochrony środowiska i atmosfery, budownictwa i architektury, transportu
i infrastruktury technicznej, rolnictwa, produkcji i dystrybucji energii,
organizacji prac badawczych, ekspertyz, usług projektowych i inżynierskich, badań przemysłowych, eksploatacyjnych, zarządzania
i pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami, doradztwa w organizacji i zarządzaniu działalnością gospodarczą, informacji o działalności
gospodarczej, prognozowania ekonomicznego, reklamy i promocji,
w tym projektowania i realizacji kampanii reklamowych, zarządzania zbiorami informatycznymi, 37 usługi doradztwa budowlanego,
usługi modernizacji obiektów hydrotechnicznych, urządzeń melioracyjnych, sieci wodnokanalizacyjnych, pompowni wód i ścieków, ujęć
wody i stacji uzdatniania wody, 42 usługi w zakresie: prowadzenia
badań i opracowywanie ekspertyz: bakteriologicznych, biologicznych, chemicznych, geologicznych, geotechnicznych, opracowywanie projektów technicznych budowlanych, urbanistycznych, technologicznych, prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie biologii,
ochrony środowiska, nauk technicznych, leśnych i weterynaryjnych,
zagospodarowania odpadów, ochrony środowiska, projektowania:
budynków, konstrukcji przemysłowych, obiektów hydrotechnicznych, urządzeń melioracyjnych, sieci wodno-przesyłowych i wodno-kanalizacyjnych, projektowania ujęć i instalacji uzdatniania wody,
mostów i linii kolejowych oraz systemów ich eksploatacji, inżynierii
technicznej, w tym lądowej, wodnej, linii i sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, eksploracji podwodnej, doradztwa
w zakresie ochrony środowiska, opracowywania raportów technicznych o wpływie inwestycji na środowisko, monitorowania obiektów
hydrotechnicznych, urządzeń melioracyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych, pompowni wód i ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania

2137

wody, monitorowania szybów naftowych, górniczych oraz rurociągów, prac poszukiwawczych oraz pomiarów i badań ziemi, gleby
i wód oraz struktur podziemnych, pomiarów geodezyjnych i kartograficznych, pomiarów środowiska w otoczeniu obiektów budowlanych, testowania materiałowego i kontroli jakości, doradztwo
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, doradztwo
w zakresie projektowania konstrukcyjnego, usługi doradcze dotyczące planowania obiektów, usługi doradcze związane z urbanistyką, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi
doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi doradcze związane z projektowaniem stawów, usługi doradcze w zakresie projektowania konstrukcji, usługi doradcze w zakresie inżynierii
przemysłowej, usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii
morskiej, usługi doradztwa technicznego dotyczące inżynierii wodno-lądowej, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania .

(111) 319340
(220) 2018 07 23
(210) 488501
(151) 2019 03 11
(441) 2018 10 08
(732) PAWELEC MARCIN PAWELEC MAŁGORZATA TOP-SERVIS
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA CYWILNA, MełgiewKrępiec, PL.
(540) czyścik CZYSTY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki czystości, preparaty myjące i czyszczące, artykuły
chemii gospodarczej, płyny, emulsje, pasty do mycia, czyszczenia i polerowania samochodów, 21 ścierki i ściereczki oraz zmywaki z mikrofibry, ścierki i ściereczki z mikrofibry do czyszczenia impregnowane detergentem lub środkami antybakteryjnymi, ścierki i ściereczki z irchy.
(111) 319341
(220) 2018 12 09
(210) 493596
(151) 2019 06 04
(441) 2019 01 21
(732) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny, PL.
(540) BIZON
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [generatory prądu
przemiennego], aparatura do odtaczania piwa pod ciśnieniem, aparaty do oczyszczania acetylenu, automaty do sprzedaży, automatyczne kotwice wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, awaryjne generatory prądotwórcze, betoniarki, bębny [części maszyn],
brony, brzeszczoty pił [części maszyn], chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe, inne niż
do pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn], czyszczalnie złożone do ziaren, dezyntegratory, diamenty szklarskie [części maszyn], dławnice [części maszyn], długopisy do druku 3D, dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, dmuchawy
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, dojarki mechaniczne,
drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, drukarki 3D, dynama do rowerów, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dziurkarki [maszyny], dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], dźwigniki zębatkowe, elektrody do urządzeń
spawalniczych, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania
napojów, elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, elektryczne
otwieracze do puszek, elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, elektryczne sokowirówki, elektryczne urządzenia do otwierania
drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne urządzenia do zamykania okien,
elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, elektryczne zgrzewarki
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do tworzyw sztucznych [pakowanie], elewatory rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników], filtry
do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, formy [części
maszyn], frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki kondensacyjne [części maszyn], gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn budowlanych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn górniczych, gąsienice gumowe
będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych,
gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, generatory elektryczności, giętarki, gładziarki [maszyny], głowice cylindrów do silników, głowice wiertarskie [części maszyn], grabie
do zgrabiarek, gwinciarki [do nakrętek], hydrauliczne urządzenia
do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania okien,
hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, imaki do narzędzi do obrabiarek, inkubatory do jaj, instalacje do centralnego odkurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające pył do czyszczenia,
iskrowniki zapłonowe, kabestany, kable sterownicze do maszyn i silników, kafary [maszyny], kalandry, kamienie młyńskie, kanały dymowe do kotłów maszynowych, klisze drukarskie, klocki hamulcowe,
inne niż do pojazdów, kolektory wydechowe do silników, koła garncarskie, koła maszyn, koła szlifierskie [części maszyn], kołowrotki
[przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kombajny zbożowe, kondensatory pary [części maszyn], konwertory dla stalowni, konwertory katalityczne, konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, koparki jednoczerpakowe mechaniczne,
kopyta szewskie [części maszyn], korbowody do maszyn, motorów
i silników, korby [części maszyn], koronkarki [maszyny], kosiarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły maszynowe [parowe], kowarki, krajalnice do chleba, krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, krajarki [maszyny], krążki [części maszyn], krosna, krosna
do wyrobów pończoszniczych, kubki udojowe do dojarek, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lampy lutownicze na gaz, lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, lutlampy [palniki do lutowania],
łańcuchy do podnośników [części maszyn], łańcuchy napędowe, inne
niż do pojazdów lądowych, łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska
z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna, manipulatory przemysłowe [maszyny], maselnice, maszynki do siekania mięsa, maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny dla mleczarstwa, maszyny dla odlewnictwa, maszyny dla
piwowarstwa, maszyny dla włókiennictwa, maszyny do budowy
dróg, maszyny do budowy torów kolejowych, maszyny do cerowania, maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do cienkiego
wycinania skóry, maszyny do drukowania na cienkiej blasze, maszyny
do filtrowania, maszyny do fotoskładu, maszyny do glazurowania,
maszyny do grawerowania, maszyny do gwintowania, maszyny
do kędzierzawienia, maszyny do mieszania, maszyny do montażu rowerów, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do naciągu rakiet do tenisa, maszyny do nanoszenia
cienkiej warstwy farby, maszyny do napełniania butelek, maszyny
do obrębiania, maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia, maszyny do obróbki rud, maszyny do obróbki skóry, maszyny do obróbki szkła, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny do odlewania czcionek drukarskich, maszyny do oplatania, maszyny
do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do procesu pudlarskiego, maszyny do produkcji bitumu, maszyny do produkcji cukru, maszyny do produkcji masła, maszyny
do produkcji papieru, maszyny do produkcji sznurka, maszyny
do produkcji wody mineralnej, maszyny do przetwarzania tworzyw
sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do rafinacji
ropy naftowej, maszyny do regulowania [nastawiania], maszyny
do robót ziemnych, maszyny do smołowania, maszyny do sortowania dla przemysłu, maszyny do stereotypii [poligrafia], maszyny
do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny do tłoczenia, maszyny
do typografii, maszyny do ubijania, maszyny do układania szyn, maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyny do usuwania odpadków, maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych,
maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza,
maszyny do wytwarzania past spożywczych, maszyny do wyżymania prania, maszyny do zamykania butelek, maszyny do zszywania,
maszyny drenarskie, maszyny drukarskie, maszyny dziewiarskie, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny
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farbiarskie, maszyny górnicze, maszyny i urządzenia do czyszczenia
[elektryczne], maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne,
maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny kruszące, maszyny na sprężone powietrze, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny podziałowe, maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, maszyny
rolnicze, maszyny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe, matryce drukarskie, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla
zwierząt, mechanizmy do warsztatów tkackich, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze
do maszyn i silników, membrany do pomp, miechy [części maszyn],
miechy do kuźni, mieszalniki, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych, mizdrownice, młocarnie, młotki [części
maszyn], młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszyny], młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym,
młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, młyny [maszyny], młyny odśrodkowe, napełniarki, napędy
pedałowe do maszyn do szycia, narzędzia [części maszyn], narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, nicielnice tkackie, nitownice [maszyny], noże [części maszyn], noże
elektryczne, nożyce elektryczne, obicia do zgrzeblarek [części maszyn], obrabiarki, obrotowe prasy drukarskie, obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk
do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody
zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], okładziny szczęk hamulca, inne
niż do pojazdów, okrawarki, osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt
kotłów maszynowych, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek,
ostrza do sieczkarni, oszczędzacze paliwa do silników, pakowarki,
palniki gazowe do cięcia, palniki gazowe do lutowania, paski klinowe
do silników, pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy do prądnic,
pasy do przenośników, pasy do silników, pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części maszyn],
pierścienie tłokowe, piły [maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny,
pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], pistolety dozujące klej,
elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, płuczkarki, pługi, pługi
do usuwania darni, pługi śnieżne, płytki cierne hamulca, inne niż
do pojazdów, pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania
okien, pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, podajniki [części maszyn], podajniki papieru [drukarstwo], podajniki taśmy klejącej
[maszyny], podgrzewacze wody [części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki do wagonów kolejowych,
podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, pompki napowietrzające do akwariów, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy
basenowe do wytwarzania przeciwprądu, pompy do instalacji
grzewczych, pompy do piwa, pompy na sprężone powietrze, pompy
odśrodkowe, pompy paliwowe samonastawne, pompy powietrzne
[instalacje w warsztatach samochodowych], pompy próżniowe [maszyny], pompy smarownicze, postrzygarki [maszyny], pralki, pralki
uruchamiane monetą, prasownice, prasy [maszyny do celów przemysłowych], prasy do paszy, prasy do wina, prasy filtracyjne, prasy typograficzne, prądnice prądu stałego, prowadnice do maszyn, prowadniki do maszyn dziewiarskich, przebijaki dziurkarek, przeciągarki
[ciągarki] do metalu, przecinaki do maszyn, przecinarki [obrabiarki],
przecinarki łukowe, przegrzewacze [kotły], przeguby uniwersalne
[przeguby Cardana], przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż
do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów
lądowych, przenośniki, przesiewacze, przesiewacze żużlu [maszyny],
przesiewanie (instalacje do-), przetrząsacze do siana, przędzarki,
przyrządy do polerowania butów, elektryczne, przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory
ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty przemysłowe, rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozpylacze do ścieków, rozruszniki nożne do motocykli, rozruszniki silników, ruchome
chodniki, ruchome schody, rurowe przenośniki pneumatyczne, rury
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do kotłów [części maszyn], separatory para-olej [odolejacze pary],
sieczkarnie, siewniki [maszyny], silniki do łodzi, silniki do poduszkowców, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki lotnicze, silniki na sprężone powietrze, silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe, inne niż
do pojazdów lądowych, silniki parowe, silniki, inne niż do pojazdów
lądowych, sita [maszyny lub części maszyn], składarki [drukarstwo],
skraplacze powietrzne, skrobaki do czyszczenia rur, skrzynie biegów,
inne niż do pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do maszyn i silników, skrzynki na matryce [drukarstwo], smarownice [części maszyn],
snopowiązałki, sortownice, spawarki gazowe, spawarki łukowe, sprężarki do lodówek, sprężarki doładowujące, sprężyny [części maszyn],
sprzęgła wałów [maszyny], sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych,
ssawki do odkurzaczy, sterowniki do wind, sterowniki hydrauliczne
do maszyn i silników, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany [statory], stoły do maszyn, stoły do pił [części maszyn],
strugarki wzdłużne, suporty [części maszyn], suszarki wirowe [bez
podgrzewania], suwnice pomostowe, szczotki [części maszyn],
szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne, szczotki prądnic,
szczotki węglowe [elektryczność], szpule [części maszyn], szpule
do krosien tkackich, szycie (maszyny do-), śrubokręty elektryczne,
śrubokręty silnikowe, śrubokręty zasilane elektrycznie, świdry górnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, świece żarowe do silników diesla, tamborki do maszyn hafciarskich, taśmy przylepne do kół
pasowych, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, tłumiki do silników, tokarki,
torby do odkurzaczy, transportery pneumatyczne, turbiny hydrauliczne, turbiny wiatrowe, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych,
turbosprężarki, tympany [części maszyn drukarskich], ubijaczki elektryczne do użytku domowego, ubijaki elektryczne, uchwyty [części
maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn], uchwyty wiertarskie
[części maszyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia do czyszczenia
parowe, urządzenia do korkowania butelek, urządzenia do malowania, urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do napowietrzania wody, urządzenia
do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, urządzenia do szypułkowania [maszyny], urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęszczania odpadów, urządzenia do zasilania
kotłów maszynowych, urządzenia do zbierania i chwytania mułu [maszyny], urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia i maszyny introligatorskie do celów przemysłowych,
urządzenia mechaniczne do nawijania, urządzenia odkamieniające
do kotłów, urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia przeładunkowe do załadunku
i wyładunku, urządzenia wiertnicze, pływające lub niepływające,
urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, walcarki, walce do walcarki, walce drogowe, wałki drukarskie
do maszyn, wały korbowe, wały napędowe, inne niż do pojazdów
lądowych, wały rozrządcze do silników pojazdów, wciągarki do sieci
[rybołówstwo], wciągniki [wielokrążki], wentylatory do silników,
węże do odkurzaczy, wialnie, wiązarki do siana, wibratory [maszyny]
do celów przemysłowych, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne,
wieszaki [części maszyn], wirówki do mleka/śmietany, wkłady do maszyn filtrujących, wolne koła, inne niż do pojazdów lądowych, wrębiarki do węgla, wtryskiwacze paliwa do silników, wyciągi [dźwigi],
wyciągi kopalniane, wykończarki [maszyny drogowe], wymienniki
ciepła [części maszyn], wytłaczarki, wytłaczarki [walcarki deseniujące], zamiatarki drogowe [samojezdne], zasilacze do gaźników, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe [części maszyn], zbiorniki
wyrównawcze [części maszyn], zgrabiarki, zgrzeblarki, złącza uszczelniające [części silników], zmotoryzowane kultywatory, żniwiarki
i snopowiązałki, żurawie masztowe, 12 alarmy antywłamaniowe
do pojazdów, ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów,
aparaty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, autokary, autonomiczne pojazdy podwodne do badania dna morskiego, bagażniki
do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, balony na gorące
powietrze, barki [łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, błotniki, błotniki do rowerów, bosaki, bufory do taboru kolejowego, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, czopy osi pojazdów,
dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, dopasowane
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pokrowce na nóżki do spacerówek, dopasowane pokrowce na nóżki
do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
dziecięcych głębokich, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
spacerowych, drążki skrętne do pojazdów, drezyny, drony cywilne,
drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, drzewce do statków,
drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł], dzwonki do rowerów, dżojstiki
do pojazdów, fotele wyrzucane do statków powietrznych, foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce
do pojazdów, hamulce do rowerów, harmonie do autobusów przegubowych, hulajnogi (pojazdy), iluminatory [bulaje], jachty, kadłuby
statków, kanu, kesony [pojazdy], kierownice do motocykli, kierownice do rowerów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów,
klaksony do pojazdów, klatki transportowe, klipsy przystosowane
do mocowania części samochodowych do nadwozi, knagi, zaciski
żeglarskie, kolce do opon, kolejki linowo-terenowe, koła do pojazdów lądowych, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, kołpaki,
kominy do lokomotyw, kominy do statków, kontenery przechylne,
korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korby
rowerowe, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, korpusy opon,
kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków
[pojazdy], lokomotywy, lusterka boczne do pojazdów, lusterka
wsteczne, łańcuchy do motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łaty do opon, łodzie, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów,
maszty do łodzi, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych,
mechanizmy wywrotkowe [części wagonów kolejowych], miejsca leżące [do spania] w pojazdach, moskitiery do wózków spacerowych,
wbudowane, motocykle, motorowery, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, napinacze do szprych do kół, nóżki do rowerów, nóżki motocyklowe, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół kolejowych,
obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, odbijacze do statków, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, opony
do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony pełne
do kół pojazdów, opony pneumatyczne, opony rowerowe, osie pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, ożebrowania
statków [wręgi, ramy wręgowe], pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, pedały do rowerów, piankowe wkładki do opon, piasty
do rowerów, piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, pochylnie dla statków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia
do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skutery] śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do poruszania się po wodzie, pojazdy elektryczne,
pojazdy lotnicze, pojazdy opancerzone, pojazdy szynowe, pojazdy
zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pokrowce
na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce
na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na siodełka motocyklowe, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia wózków dziecięcych, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów,
pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], pontony, popielniczki
do pojazdów, promy, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przyczepki rowerowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy
do przewożenia rowerów, przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli, ramy do rowerów,
resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, rowery, rowery elektryczne, rowery trójkołowe
dostawcze, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów, sakwy
przystosowane do motocykli, sakwy rowerowe, samochody, samochody (amortyzatory do-), samochody autonomiczne, samochody
bez kierowcy [samochody autonomiczne], samochody holownicze
[pomocy drogowej], samochody kempingowe, samochody sportowe, samochody wyścigowe, samoloty amfibie, sanie ratownicze, sanki do jazdy na stojąco, siatki bagażowe do pojazdów, siedzenia
do pojazdów, silniki do motocykli, silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki
odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka do motocykli, siodełka
rowerowe, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie korbo-
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we do elementów pojazdów lądowych, inne niż do silników, skrzynie
ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, skutery inwalidzkie, skutery
wyposażone w silnik, spadochrony, spojlery do pojazdów, sprzęgi
wagonów kolejowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, statki kosmiczne, sterowce, stery, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby
do pojazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacz, śmieciarki, śruby
napędowe do łodzi, tabor kolejki linowej naziemnej, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, torby przystosowane
do spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych,
tramwaje, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia i instalacje do transportu linowego, urządzenia przeciwoślepieniowe
do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, urządzenia sterowe
do statków, urządzenia uwalniające do statków, wagoniki do instalacji transportu linowego, wagony kolejowe, wagony restauracyjne,
wagony sypialne, wagony-chłodnie [pojazdy kolejowe], wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wiosła,
wiosła do canoe, wiosła rufowe, wodnosamoloty [hydroplany], wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych,
wozy, wozy kopalniane, wozy odlewnicze, wózki dla wędkarzy, wózki
do transportu niepełnosprawnych, wózki dziecięce, wózki golfowe
[pojazdy], wózki jezdniowe widłowe, wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki przechylne, wózki towarowe i bagażowe,
wózki transportowe, wózki używane do sprzątania, wózki z bębnem
do zwijania przewodów giętkich, wózki zwrotne wagonów kolejowych, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, wycieraczki
do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, zestawy narzędzi do naprawy dętek, zębate przekładnie
do pojazdów lądowych, złącza do przyczep do pojazdów, żurawiki
łodziowe.

(111) 319342
(220) 2018 12 14
(210) 493867
(151) 2019 05 20
(441) 2019 01 21
(732) Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
Zurych, CH.
(540) U-20 WORLD CUP POLAND 2019
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, złoty
(531) 11.03.01, 11.03.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszule, ubiory z dzianiny, bluzy, pulowery, podkoszulki bez rękawów, koszulki z krótkim
rękawem, kamizelki, koszulki bez rękawów, suknie, spódnice, bielizna,
stroje pływackie, bikini, tankini, płaszcze kąpielowe, szorty, spodenki, swetry, czepki, czapki, kapelusze, szale, chusty na głowę, szarfy,
chusty, daszki, czapki z daszkiem, odzież gimnastyczna, dresy, bluzy
dresowe, kurtki, kurtki sportowe, ciepłe kurtki ze ściągaczem, blezery, ubrania przeciwdeszczowe, płaszcze, uniformy, krawaty, opaski
na nadgarstek, opaski na głowę, rękawice, fartuchy, śliniaki nie papierowe, piżamy, jednoczęściowe ubranka dla niemowląt i małych
dzieci, śpiwory dla dzieci jako odzież, skarpety i wyroby pończosznicze, szelki, paski, podwiązki, sandały, klapki, obuwie sportowe, mianowicie buty turystyczne, buty terenowe, buty do koszykówki, buty
do treningu terenowego, buty kolarskie, buty do sportów halowych,
buty do biegania i lekkoatletyki, japonki, buty do piłki nożnej halowej i boiskowej, buty piłkarskie, buty płócienne, buty tenisowe, miej-
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skie buty sportowe, buty żeglarskie, buty do aerobiku, odzież sportowa, mianowicie bluzy polarowe, stroje do joggingu, sportowe ubiory
z dzianiny, spodnie sportowe, koszulki polo, bluzy sportowe, spodnie
sportowe, koszulki piłkarskie, koszulki do rugby, skarpety, stroje pływackie, rajstopy i ocieplacze nóg, odzież gimnastyczna, bielizna
funkcjonalna, koszulki bez rękawów, biustonosze, topy-odzież, trykoty, opaski na nadgarstek, opaski na głowę, rękawice, kombinezony zimowe, kurtki zimowe, spodnie zimowe, 28 gry i zabawki, piłki
sportowe, gry planszowe, stoły do futbolu stołowego, pluszowe lalki
i zwierzęta, pojazdy do zabawy, puzzle, balony, zabawki dmuchane,
karty do gry, konfetti, artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy
gimnastyczne, sprzęt piłkarski, mianowicie rękawice, ochraniacze kolan, łokci i ramion, nagolenniki i bramki piłkarskie, ścianki bramek piłkarskich, torby sportowe i pojemniki dostosowane do przenoszenia
artykułów sportowych, czapki na przyjęcia jako zabawki, podręczne
gry elektroniczne przystosowane do użycia wyłącznie z odbiornikami telewizyjnymi, gry wideo, automaty do gier wideo, konsole
do gier, podręczne urządzenia do gier z ekranem ciekłokrystalicznym, podręczne gry elektroniczne inne niż przystosowane do użycia
wyłącznie z odbiornikami telewizyjnymi, kontrolery do gier, kierownice do gier wideo i maty do tańca do gier wideo, ręce z pianki jako
zabawki, roboty zabawki do rozrywki, gry do automatów, modele-repliki statków powietrznych, zabawki dla zwierząt domowych, zdrapki, latawce, rolki, hulajnogi-jako zabawki, deskorolki, 41 nauczanie,
kształcenie, zapewnienie kursów szkoleniowych, rozrywka, usługi
rozrywkowe świadczone w czasie wydarzeń sportowych lub z nimi
związane, usługi rozrywkowe w formie publicznego oglądania wydarzeń sportowych, zapewnienie zajęć sportowych i kulturalnych,
organizacja wydarzeń i zajęć sportowych i kulturalnych, organizacja
loterii i konkursów, organizacja zawodów i wydarzeń sportowych
w zakresie piłki nożnej, zapewnienie obiektów sportowych, usługi
parków rozrywki, usługi klubów zdrowia i sprawności fizycznej, usługi wynajmu sprzętu audio i wideo, produkcja, prezentacja, publikacja
i/lub wypożyczanie filmów, nagrań dźwiękowych i filmowych, publikacja i/lub wypożyczanie interaktywnych produktów edukacyjnych
i rozrywkowych, mianowicie filmów, książek, płyt kompaktowych,
płyt DVD, minidysków, CD-ROM-ów, publikacja informacji statystycznych i innych na temat wyników sportowych, sprawozdania radiowe
i telewizyjne z wydarzeń sportowych, usługi produkcyjne i montażowe w zakresie programów radiowych i telewizyjnych, usługi fotograficzne, usługi produkcyjne w zakresie fotografii, nagrywania audio
i wideo, produkcja filmów animowanych, produkcja animowanych
programów telewizyjnych, usługi rezerwacji miejsc na wydarzenia
rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na wydarzenia
rozrywkowe i sportowe, usługi agencyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, mierzenie czasu na wydarzeniach sportowych,
nagrywanie wydarzeń sportowych, organizacja konkursów piękności, rozrywka interaktywna, usługi w zakresie hazardu, świadczenie
usług loterii, usługi gier online, zapewnienie rozrywki online o charakterze turniejów gamingowych, organizacja zawodów w zakresie
gier komputerowych, w tym zawodów online, informacje dotyczące
rozrywki lub kształcenia, świadczone online z komputerowej bazy
danych lub przez Internet, albo na elektronicznym bezprzewodowym urządzeniu telekomunikacyjnym, usługi gier elektronicznych
świadczone przez Internet lub na elektronicznym bezprzewodowym
urządzeniu telekomunikacyjnym w zakresie rozrywki, publikacja
książek, publikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi rozrywkowe w formie chat roomów przez Internet lub na elektronicznych bezprzewodowych urządzeniach telekomunikacyjnych,
usługi rozrywkowe w formie pokazów kinowych, usługi tłumaczeń,
usługi tłumaczeń ustnych, zapewnienie infrastruktury rozrywkowej,
mianowicie salonów VIP i loży widokowych zarówno na obiektach
sportowych, jak i poza nimi w celach rozrywkowych, usługi obsługi
gości, mianowicie usługi recepcyjne, usługi obsługi gości, mianowicie zapewnienie biletów na wydarzenia sportowe i rozrywkowe,
zapewnienie informacji online w zakresie sportu lub wydarzeń sportowych z komputerowej bazy danych lub przez Internet, usługi w zakresie informacji statystycznych i innych na temat wyników sportowych, programów radiowych i telewizyjnych.

(111) 319343
(220) 2018 08 13
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) KALETA MARLENA, Marszowice, PL.
(540) lep na fajki #ODLEP #ZALEP

(210) 489364
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(540)

(540) CAMOLIN
(540)

Kolor znaku: fioletowy, jasnoróżowy
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 artykuły do użytku z tytoniem, gotowe artykuły dla
palaczy, produkty dla palaczy: nakładki, naklejki, nalepki, etykiety
zakrywające na papierosy.

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.12
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, balsamy do celów
kosmetycznych, kremy kosmetyczne, środki kosmetyczne do mycia
ciała, płyny do mycia ciała, szampony, płyny do pielęgnacji włosów,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, mydła, środki do mycia
z właściwościami antybakteryjnymi, płyny, żele i balsamy do kąpieli i pod prysznic, olejki do kąpieli, pianki pod prysznic i do kąpieli,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, sole do kąpieli, środki myjące
do higieny intymnej, nielecznicze, aerozole do odświeżania i czyszczenia skóry, kosmetyczne peelingi do ciała, dezodoranty, zapachy,
preparaty zapachowe, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach
powietrza, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, aromaty
w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe
do pomieszczeń, kadzidełka, aromatyczne potpourri, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe, środki zapachowe
odświeżające powietrze, 5 mydła antybakteryjne, antybakteryjne
środki do mycia, medyczne preparaty toaletowe, środki dezynfekujące, odkażające i bakteriobójcze do mycia skóry i rąk, odświeżacze
powietrza.

(111) 319344
(220) 2018 08 19
(210) 489479
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) GAJDA-SOKOŁOWSKA AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, Stoczki-Porąbki, PL.
(540) WŚCIEKŁY CAP
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 01.15.05, 03.04.11, 03.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje bezalkoholowe,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bezalkoholowych, napojów energetyzujących.
(111) 319345
(220) 2018 08 21
(210) 489550
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny, PL.
(540) Shimm
(540)

(111) 319347
(220) 2018 08 21
(210) 489552
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny, PL.
(540) Brilless
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 produkty i preparaty do prania, proszki i płyny do prania, płyny do płukania, środki do zmiękczania tkanin, wybielacze
do tkanin, odplamiacze do tkanin, krochmal, preparaty odplamiające
i odkamieniające, detergenty, detergenty do użytku domowego, detergenty do zmywania naczyń, płyny i preparaty do mycia naczyń,
środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki i preparaty myjące, czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające do użytku
w gospodarstwach domowych, uniwersalne preparaty czyszczące,
płyny i środki do mycia szyb, preparaty wybielające do użytku domowego, produkty do usuwania plam, preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty do udrażniania rur, ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, nasączone ściereczki do polerowania,
środki do mycia owoców i warzyw, aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń,
kadzidełka, aromatyczne potpourri, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe, środki zapachowe odświeżające
powietrze, mydła, 5 środki i preparaty dezynfekujące, odkażające,
bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitarnej i do zwalczania robactwa do użytku w gospodarstwach domowych, mydła antybakteryjne i dezynfekujące, odświeżacze powietrza, odświeżacze do tkanin, odświeżacze do odzieży, preparaty do neutralizacji zapachów.

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 produkty i preparaty do prania, proszki i płyny do prania, płyny do płukania, środki do zmiękczania tkanin, wybielacze
do tkanin, odplamiacze do tkanin, krochmal, preparaty odplamiające
i odkamieniające, detergenty, detergenty do użytku domowego, detergenty do zmywania naczyń, płyny i preparaty do mycia naczyń,
środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki i preparaty myjące, czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające do użytku
w gospodarstwach domowych, uniwersalne preparaty czyszczące,
płyny i środki do mycia szyb, preparaty wybielające do użytku domowego, produkty do usuwania plam, preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty do udrażniania rur, ściereczki nasączane
detergentami, do czyszczenia, nasączone ściereczki do polerowania,
środki do mycia owoców i warzyw, aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń,
kadzidełka, aromatyczne potpourri, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe, środki zapachowe odświeżające
powietrze, mydła, 5 środki i preparaty dezynfekujące, odkażające,
bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitarnej i do zwalczania robactwa do użytku w gospodarstwach domowych, mydła antybakteryjne i dezynfekujące, odświeżacze powietrza, odświeżacze do tkanin, odświeżacze do odzieży, preparaty do neutralizacji zapachów.

(111) 319348
(220) 2018 08 21
(210) 489568
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) FLUCOINTIMA
(510), (511) 3 nielecznicze środki czyszczące do higieny intymnej,
kremy nielecznicze, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna żywność oraz substancje
przystosowane do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi.

(111) 319346
(220) 2018 08 21
(210) 489551
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny, PL.

(111) 319349
(220) 2018 03 28
(210) 484148
(151) 2019 03 08
(441) 2018 10 15
(732) GATE MENET, WOJTAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) GATE
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(540)

i czasopism, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów,
konferencji, kongresów i zjazdów.

(531) 26.04.02, 26.05.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, chipy [układy scalone], chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], czujniki, dalmierze [odległościomierze],
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia
pomiarowe, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, kable elektryczne, kamery wideo,
lasery, nie do celów medycznych, liczniki, ładowarki do baterii, łączniki elektryczne, maski ochronne, monitory wyświetlające wideo
do noszenia na ciele lub w ubraniach, nadajniki sygnałów elektronicznych, numeryczne wyświetlacze elektroniczne, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, okulary ochronne do uprawiania sportu, oprogramowanie gier,
płytki dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych,
półprzewodniki, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], przełączniki elektryczne, przetworniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne,
przewody elektryczne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy
do wyznaczania azymutu, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, publikacje elektroniczne, do pobrania, radary, reduktory
[elektryczność], urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia systemu GPS, urządzenia zdalnego sterowania, wykrywacze [detektory],
zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], złącza do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], układy elektroniczne, aplikacje mobilne, nadajniki bezprzewodowe, odbiorniki bezprzewodowe, 28 broń zabawkowa, modele
będące zabawkami, pneumatyczne pistolety [zabawki], sterowniki
do zabawek, broń paintballowa [artykuły sportowe], broń airsoftowa
ASG [artykuły sportowe], akcesoria, osprzęt, części zamienne do broni ASG oraz broni paintballowej.
(111) 319350
(220) 2018 04 17
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 05
(732) GRUPA MAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) WOKÓŁ SZKOŁY
(540)

Nr 7/2019

(210) 484936

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.07, 26.04.16, 26.04.18, 20.07.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych, 16 publikacje periodyczne, broszury, ulotki, gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy,
ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi, komiksy, koperty,
książki, mapy geograficzne, notesy, reprodukcje obrazów, papier
do pakowania, podręczniki, torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, publikacje reklamowe, materiały drukowane,
nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 41 przedszkola, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisanie
tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż
reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów
edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line elektronicznych książek

(111) 319351
(220) 2018 04 16
(210) 484857
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) OCZKI-MAŁECKA BEATA AGENCJA REKLAMOWOWYDAWNICZA PAN DRAGON, Gdańsk, PL.
(540) Pan dRaGon
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 04.01.04, 04.01.25, 04.03.03, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 papier, artykuły biurowe, materiały piśmienne, plakaty, akwarele, albumy, blankiety, broszury, okładki papierowe na dokumenty, materiały drukowane, etykiety papierowe, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania, fotografie, mapy, grafiki, reprodukcje graficzne, kalendarze, kalkomanie, pudła z papieru, tektury lub kartonu,
karty pocztowe, widokówki, karty okolicznościowe, katalogi, komiksy, koperty, książki, zakładki do książek, podstawki pod szklanki, kieliszki i kufle do piwa, litografie, obrazy, nalepki, obwoluty papierowe,
opakowania z papieru, kartonu lub tektury, opakowania z tworzyw
sztucznych nie zawarte w innych klasach, papeteria, artykuły papiernicze, plansze, plany, znaczki pocztowe, prospekty, przybory
szkolne, zawieszki papierowe, publikacje drukowane, ryciny, rysunki,
serwetki papierowe, serwety na stoły, szyldy z papieru lub tektury,
zeszyty szkolne, teczki papierowe, pudła papierowe, torby papierowe, girlandy papierowe, fartuchy papierowe, maski papierowe,
papier pakowy, papier kolorowy, papier do korespondencji, śliniaki,
notesy, upominkowe artykuły papiernicze, papier listowy, brązowy
papier do pakowania, 21 kubki ceramiczne i szklane, kufle ceramiczne i szklane, butelki szklane i ceramiczne, szklanki kieliszki, kubki,
skarbonki świnki, metalowe, ceramiczne, piersiówki, 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie sprzedaży towarów z branży papierniczej
oraz gadżeciarskiej w wyspecjalizowanych punktach handlowych
oraz poprzez Internet.
(111) 319352
(220) 2018 06 20
(151) 2019 03 26
(441) 2018 09 17
(732) POMOGĘ CI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kętrzyn, PL.
(540) POMOGĘ CI
(540)

(210) 485567

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.14, 02.09.14
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi
w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie doradztwa prawnego,
usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi.
(111) 319353
(220) 2018 05 14
(210) 485929
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) BULCEWICZ WOJCIECH DANIEL, Jelenia Góra, PL.
(540) Love Krove
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, różowy, żółty
(531) 03.04.02, 26.03.15, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 bita śmietana, galaretki owocowe, jogurt, koktajle
mleczne, mleczne produkty, mleko, mleko w proszku, mrożone owoce, substytuty mleka, 30 bloki lodu, ciasto [masa do pieczenia], ciasto
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, czekolada,
czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, jogurt mrożony
[lody spożywcze], kawa, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, napoje na bazie
kawy, napoje kawowe z mlekiem, puddingi, quiche, sorbety [lody],
sosy owocowe, środki wiążące do lodów spożywczych, tarty (z owocami), wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, zefir [wyroby cukiernicze], 43 bary szybkiej obsługi
[snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne, rzeźbienie w jedzeniu.

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 mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.

(111) 319354
(220) 2018 05 15
(210) 485935
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) monoBiotin Suplement diety
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewizyjne, 41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z zakładami
wzajemnymi, produkcja i montaż programów telewizyjnych.

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla
celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze.
(111) 319355
(220) 2018 05 17
(210) 486055
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) SKOWRONEK JERZY, JACKIEWICZ-SKOWRONEK HENRYKA
SCANDRILL POLSKA SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) SCANPOL
(510), (511) 1 koagulanty i flokulanty w gospodarce wodno-ściekowej.
(111) 319356
(220) 2018 06 13
(151) 2019 02 27
(441) 2018 08 13
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DermoSkrzypforte
(540)

(210) 487066

Kolor znaku: czarny, fioletowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, 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 właściwościach 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 medycznych, krople do oczu,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania
na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające
do użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała
do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa
do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, czopki przeciw hemoroidom,
maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żele do stosowania

(111) 319357
(220) 2018 07 25
(210) 488633
(151) 2019 03 12
(441) 2018 10 22
(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) FORTUNA
(540)

(111) 319358
(220) 2018 08 03
(210) 489034
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) ŁYŻEŃ PIOTR MERITUM-DORADZTWO I CONSULTING,
Skierniewice, PL.
(540) Smart City Expo
(510), (511) 35 organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych.
(111) 319359
(220) 2018 08 13
(210) 489316
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 29
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ACTIGRA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 319360
(220) 2018 08 13
(210) 489317
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 29
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ACTIVIGRA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 319361
(220) 2018 08 13
(210) 489318
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 29
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) LIDOFAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 319362
(220) 2018 06 06
(210) 486813
(151) 2019 03 28
(441) 2018 12 10
(732) Hyundai Corporation Holdings Co., Ltd., Seoul, KR.
(540) HYUNDAI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 aparaty do cięcia łukiem elektrycznym, elektryczne
maszyny do cięcia metalu, elektryczne maszyny do cięcia metalu [łu-
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kiem, gazowe lub plazmowe], sprzęt do spawania łukowego, maszyny spawalnicze, 8 żelazka elektryczne, elektryczne urządzenia
do układania włosów, 9 telewizory 3d, alarmy dźwiękowe, urządzenia alarmowe, alarmy, baterie alkaliczne, urządzenia przeciwwłamaniowe, odbiorniki audio i wideo, głośniki, odbiorniki audiowizualne,
akumulatory samochodowe, baterie do UPS/przemienników, urządzenia do ładowania akumulatorów, ładowarki do baterii, baterie
guzikowe, bębny z kablami do zastosowań w domu i ogrodzie, kamery do urządzeń telewizji przemysłowej, kamery do pojazdów, nawigacja samochodowa, telewizory samochodowe, magnetowidy samochodowe, futerały dopasowane do telefonów komórkowych,
odtwarzacze płyt kompaktowych, maszyny i urządzenia kinematograficzne, urządzenia komunikacyjne dla statków powietrznych,
urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, oprogramowanie gier,
oprogramowanie do bezzałogowych statków powietrznych, soczewki kontaktowe, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, urządzenia do bezprzewodowej transmisji radiowej,
aparaty fotograficzne cyfrowe, cyfrowe zamki do drzwi, cyfrowe wyświetlacze informacji, cyfrowe pióra komputerowe, cyfrowe nośniki
reklamy zewnętrznej, dyktafony cyfrowe, radionamierniki, baterie
suche, ogniwa i baterie suche, odtwarzacze płyt dvd, słuchawki [douszne], baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie
elektryczne, kable elektryczne i bębny z kablami elektrycznymi
do zastosowań w domu i w ogrodzie, elektryczne tablice wyświetlające, zamki elektryczne, maski do stosowania przy spawaniu elektrycznym, elektryczne i elektroniczne alarmy antywłamaniowe,
sprzęt elektryczny do przecinania łukowego, elektroniczne terminarze osobiste, tablice elektroniczne, elektroniczne tablice ogłoszeń,
wyświetlacze elektroniczne, elektroniczne panele wskaźnikowe,
elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne fotokopiarki, elektroniczne ramki fotograficzne,
elektroniczne tłumacze kieszonkowe, urządzenia do analizy głównych składowych, alarmy pożarowe, urządzenia GPS [uniwersalne
systemy śledzenia], gps, skanery ręczne, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], słuchawki [zakładane na głowę], baterie anodowe,
terminale do poboru opłat na autostradzie, systemy kina domowego, interkomy, interfony, przemienniki, inwertory [elektryczność],
urządzenia do karaoke, klawiatury do telefonów komórkowych, laserowe urządzenie do pomiaru poziomu, dalmierze laserowe, telewizor
LCD, baterie litowe, przyrządy pomiarowe, maszyny i urządzenia meteorologiczne, mikrofony, baterie do telefonów komórkowych, telefony komórkowe, modemy, uchwyty na aparaty i monitory, odtwarzacze mp3, odtwarzacze mp4, multiwizja, sieciowe instalacje
komunikacyjne, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe, baterie niklowo-kadmowe, telewizory
OLED, komputery kieszonkowe [PDA], osobiste urządzenia stereofoniczne, fablety, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia
do fototelegrafii, komórki fotowoltaiczne, przenośna aparatura komunikacyjna, przenośne odtwarzacze multimedialne, przenośne ładowarki, telefony bezprzewodowe, ładowarki, projektory, maski
ochronne do spawania, radary, radia [odbiorniki radiowe], odbiorniki
radiotelefoniczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], kamery
cofania do pojazdów, odbiorniki i przekaźniki sygnałowe, urządzenia
do odbioru satelitarnego, odtwarzacze płyt fonograficznych, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia zdalnego sterowania
do aparatów fotograficznych, kamery zdalnie sterowane, czujniki
świetlne, dekodery telewizyjne, karty inteligentne [karty z układem
scalonym], ładowarki inteligentne, okulary inteligentne, tablety typu
smart pad, smartfony, telewizory inteligentne, wykrywacze dymu,
wtyczki, baterie słoneczne, urządzenia i instrumenty do rejestracji
dźwięku, okulary, zapłonniki i stateczniki do lamp, zapłonniki
do urządzeń oświetleniowych, przełączniki, tablety, telefony, teleskopy, monitory telewizyjne, odbiorniki telewizyjne, telewizory, nadajniki telewizyjne, urządzenia telewizyjne, terminale do książek
elektronicznych, terminale do prasy elektronicznej, terminale do publikacji elektronicznych, terminale do elektronicznych książek i gazet
naukowych, terminale radiotelefoniczne, elektroniczne tabliczki dotykowe [touchpad], nadajniki sygnałów elektronicznych, piloty
do telewizorów, telewizja UHD, zasilacze UPS, pamięci USB, radia samochodowe, kamery wideo, karty do gier wideo, magnetowidy,
urządzenia do rejestrowania obrazu do pojazdów, wideofony, wideo
ściany, akumulatory VRLA, walkie-talkie, bezzałogowe kamery powietrzne do noszenia, przyłbice spawalnicze, maski do spawania,
baterie, elektryczne przewody drutowe, urządzenia do bezprzewodowych punktów dostępowych (wap), głośniki bezprzewodowe,
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aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, baterie cynkowo
węglowe, baterie cynkowo chlorkowe, czytniki biometryczne, biometryczne urządzenia zabezpieczające, urządzenia do identyfikacji
biometrycznej, urządzenia biometryczne do kontroli dostępu, biometryczne urządzenia identyfikacyjne do zarządzania czasem i dostępem, urządzenia identyfikacji twarzy do zarządzania czasem i dostępem, urządzenia identyfikacji naczyń krwionośnych do zarządzania
czasem i dostępem, urządzenia identyfikacji odcisków palców do zarządzania czasem i dostępem, skanery biometryczne, biometryczne
skanery siatkówki, czytniki informacji biometrycznej, biometryczne
skanery odcisków palców, biometryczne skanery dłoni, cyfrowe dyski wideo, nagrywarki sieciowe, wagi osobiste, obuwie ochronne,
okulary ochronne, ochronne zatyczki do uszu, gogle i maski ochronne, przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych,
odzież ochronna, 11 urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, osuszacze powietrza, domowe oczyszczacze
powietrza, sterylizatory powietrza, urządzenia do filtrowania wody
pitnej, urządzenia grzewcze, wentylacyjne i do klimatyzacji, urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, urządzenia wentylacyjne i wywołujące ruch powietrza, lampy do oświetlania akwarium, lampy łukowe,
sztuczne lampy słoneczne, szybkowary elektryczne, piece do pieczenia, piekarniki [do celów domowych], bojlery, inne niż części maszyn,
bojlery do celów domowych, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do przygotowywania chleba, palniki inne niż stosowane w laboratoriach, dywany podgrzewane elektrycznie, światła sufitowe,
lampy energooszczędne CFL, żyrandole, urządzenia do palenia kawy,
kompresory do lodówek, kuchenki, urządzenia i instalacje do gotowania, aparatura i instalacje chłodnicze, lampki biurkowe, lampy wyładowcze i osprzęt do nich, urządzenia do dezynfekcji naczyń do celów gospodarstwa domowego, oświetlenie sufitowe typu downlight,
elektryczne urządzenia do cięcia łukowego, bidety elektryczne, koce
elektryczne, nie do celów medycznych, koce elektryczne [do domowego użytku], elektryczne filtry do kawy, elektryczne zaparzacze
do kawy, elektryczne kawiarki dla gospodarstwa domowego, elektryczne dzbanki do zaparzania kawy, kuchenki elektryczne, garnki
elektryczne [do użytku domowego], kuchnie elektryczne do użytku
domowego, kuchenny (sprzęt-) elektryczny, elektryczne dystrybutory wody zimnej i gorącej, elektryczne urządzenia do smażenia w głębokim tłuszczu, frytownice elektryczne, elektryczne osuszacze
do stosowania w gospodarstwie domowym, elektryczne dehydratory, elektryczne urządzenia do dezynfekcji naczyń do celów domowych, elektryczne urządzenia do przygotowywania espresso dla gospodarstwa domowego, wentylatory elektryczne, wentylatory
elektryczne do użytku osobistego, urządzenia elektryczne do gotowania na parze, zamrażarki elektryczne [do celów domowych], patelnie elektryczne, piece elektryczne do celów domowych, elektryczne
suszarki do rąk, urządzenia elektryczne do ogrzewania, elektrycznie
ogrzewane materace wodne, elektryczne nawilżacze, czajniki
do herbaty [elektryczne], czajniki elektryczne (do celów domowych),
lampy elektryczne, suszarki do prania, elektryczne, elektryczne urządzenia do robienia prażonej kukurydzy, szybkowary elektryczne,
elektryczne promienniki ciepła [do użytku domowego], kaloryfery
elektryczne, kuchnie elektryczne, lady chłodnicze elektryczne, lodówki elektryczne, elektryczne lodówki [do użytku domowego],
elektryczne urządzenia do gotowania ryżu, elektryczne opiekacze
do kanapek, elektryczne naczynia do powolnego gotowania, elektryczne urządzenia chłodzące do pomieszczeń [do użytku domowego], piecyki elektryczne, elektryczne testery, tostery do użytku domowego [elektryczne], gofrownice elektryczne, elektryczne
urządzenia do oczyszczania wody do użytku domowego, elektryczne urządzenia do schładzania wina, bojlery elektryczne, elektryczne
maszyny do przygotowywania popcornu, elektromagnetyczne kuchenki indukcyjne [do użytku domowego], wyciągi kuchenne, wentylatory do nawiewników, filtry do wody pitnej, latarki, reflektory,
lampy fluorescencyjne, zamrażarki, bojlery gazowe, palniki gazowe,
piekarniki gazowe [do użytku domowego], piecyki gazowe, grille gazowe, grzejniki gazowe, kuchenki gazowe, chłodziarki gazowe, kuchenki na gaz, grzejniki do wody opalane gazem, urządzenia
do opiekania i pieczenia, suszarki do włosów, lampy halogenowe,
kominki, pompy ciepła, podgrzewacze wody do wanien, urządzenia
do klimatyzacji i ogrzewania, urządzenia do ogrzewania, bojlery
grzewcze inne niż do pojazdów, lampy rtęciowe wysokoprężne, lampy sodowe wysokoprężne, urządzenia na gorące powietrze, nawilżacze powietrza, maszyny do produkcji lodu, lodówki turystyczne, żarówki oświetleniowe, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne,
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piekarniki przemysłowe, lampowe promienniki podczerwieni, piekarniki kuchenne, latarnie oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe
LED, oprawy oświetleniowe, lampy halogenowe, kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe jako urządzenia do gotowania, kuchenki
mikrofalowe do celów przemysłowych, lampy neonowe, oczyszczacze wody do celów domowych (nieelektryczne), piece olejowe
[ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], piekarniki, kuchenki na ropę, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku domowego], okapy kuchenne dla gospodarstwa domowego, urządzenia
i instalacje do chłodzenia [inne niż do pojazdów], urządzenia chłodzące, wentylatory pokojowe, rożna, lampy bezpieczeństwa, natryski, prysznice, podgrzewacze wody na energię słoneczną, reflektory
punktowe, sterylizatory, lampy stojące, urządzenia do uzdatniania
wody z kranu, lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, urządzenia i instalacje do wentylacji, wyciągi wentylacyjne, wentylatory,
podgrzewacze łóżek [szkandele], urządzenia do filtrowania wody,
podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura], jonizatory
wody do celów domowych, urządzenia do oczyszczania wody
do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody, sterylizatory do wody, lampy powierzchniowe, maski spawalnicze, zespoły
zmiękczające wodę.

(111) 319363
(220) 2018 07 05
(210) 487904
(151) 2019 03 27
(441) 2018 10 01
(732) MIŁEK DARIUSZ ATELIE FRYZJERSTWA, Warszawa, PL.
(540) 2005 MILEK DESIGN WARSZAWA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 14.07.20, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi salonów piękności, usługi salonów fryzjerskich, usługi pomocy i rehabilitacji medycznej, zabiegi korygujące
sylwetkę, solarium, usługi gabinetów odnowy biologicznej, kosmetyka, manicure, pedicure, usługi wizażystów, usługi zdrowotne Spa,
usługi w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji zdrowia i urody, usługi
masażu, fizjoterapia, aromaterapia, fototerapia, terapia w zakresie
kształtowania ciała, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji
urody, włosów i stosowania produktów kosmetycznych.
(111) 319364
(220) 2018 01 16
(210) 481192
(151) 2019 02 27
(441) 2018 08 13
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SIEMA SMARTFONA
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, sprzęt komputerowy do gier komputerowych działający z zewnętrznym ekranem
wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę
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jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo
zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla
pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy
gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD-ROM do podręcznych gier
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy dla sprzedaży następujących
towarów i usług: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, 38 usługi transmisji strumieniowej, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz
stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości,
dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale
internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej,
usługi dostępu Internetu, usługi pobierania wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usług przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej
w sieciach telekomunikacyjnych, usług informacyjne i doradcze
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej
i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania
głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej,
satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów
informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają
być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu
do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania
sygnału cyfrowego i analogowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting),
usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone
online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi
nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi
wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych
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i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo
na żądanie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej.

(111) 319365
(220) 2018 01 16
(210) 481193
(151) 2019 02 27
(441) 2018 08 13
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SIEMA NA KARTĘ
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe,
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, oprogramowanie do gier, sprzęt komputerowy do gier komputerowych działający z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki
książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier
wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach
CD-ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści
audio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy
dla sprzedaży następujących towarów i usług: aparaty telefoniczne
systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, 38 usługi transmisji strumieniowej, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie
telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale
telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie
sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi
pobierania wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usług przesyłania informacji
głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych,
usług informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego,
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących
do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji
za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych,
programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego,
organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi
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przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród
wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów
które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania
dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników
radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania
sygnału cyfrowego i analogowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi
sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting),
usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone
online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo
na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego,
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, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej.

(111) 319366
(220) 2018 01 30
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 05
(732) TT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) PIZZERIA NOCNA
(540)

(210) 481747

Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 01.01.02, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 08.07.04
(510), (511) 39 dostawa pizzy, 43 bary, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, pizzerie, przygotowywanie posiłków
i napojów, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji szybkiej
obsługi, usługi restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(111) 319367
(220) 2018 03 20
(210) 483773
(151) 2019 03 25
(441) 2018 05 07
(732) TECH-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koniaczów, PL.
(540) TECH-PROJECT
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i le-
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śnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 7 maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe), silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem
stosowanych w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze o napędzie
innym niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
wodzie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe,
pomniki niemetalowe, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 40 obróbka materiałów, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(111) 319368
(220) 2018 03 28
(210) 484147
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 15
(732) GATE MENET, WOJTAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) GATE
(540)

(531) 26.05.01, 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, chipy [układy scalone], chronografy [aparaty rejestrujące przebieg
zjawiska w czasie], czujniki, dalmierze [odległościomierze], elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe,
interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, kable elektryczne, kamery wideo, lasery, nie do celów medycznych, liczniki, ładowarki do baterii, łączniki elektryczne,
maski ochronne, monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele
lub w ubraniach, nadajniki sygnałów elektronicznych, numeryczne
wyświetlacze elektroniczne, ochraniacze głowy do uprawiania sportu,
ochraniacze zębów do uprawiania sportu, okulary ochronne do uprawiania sportu, oprogramowanie gier, płytki dla układów scalonych,
płyty do akumulatorów elektrycznych, półprzewodniki, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], przełączniki elektryczne, przetworniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przetworniki
elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody elektryczne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy
pomiarowe, przyrządy zawierające okular, publikacje elektroniczne,
do pobrania, radary, reduktory [elektryczność], urządzenia i przyrządy
optyczne, urządzenia systemu GPS, urządzenia zdalnego sterowania,
wykrywacze [detektory], zawory elektromagnetyczne [przełączniki
elektromagnetyczne], złącza do przewodów elektrycznych, złączki
do przewodów [elektryczność], układy elektroniczne, aplikacje mobilne, nadajniki bezprzewodowe, odbiorniki bezprzewodowe, 28 broń
zabawkowa, modele będące zabawkami, pneumatyczne pistolety
[zabawki], sterowniki do zabawek, broń paintballowa [artykuły sportowe], broń airsoftowa ASG [artykuły sportowe], akcesoria, osprzęt,
części zamienne do broni broni ASG oraz broni paintballowej.
(111) 319369
(220) 2018 06 13
(151) 2019 02 27
(441) 2018 08 13
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DiabetoStrong
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13

(210) 487068
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(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych,
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 właściwościach 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 medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki
na kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku
medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe
do celów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego,
spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, 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,
toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], czopki, czopki przeciw
hemoroidom, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki
spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty
ziołowe do celów leczniczych.

(111) 319370
(220) 2016 10 03
(210) 462264
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) KRZYŻANEK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE GMYRPOL, Opalenica, PL.
(540) HOTEL NA SKARPIE
(540)

Kolor znaku: granatowy, złoty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.01.04, 07.01.09, 06.01.02
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, afisze,
plakaty, akwaforty [grafika], akwarele [obrazy, malarstwo], albumy,
almanachy [roczniki], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, bilety, bloki do pisania, bloki listowe [papeteria], broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma [periodyki], etykiety nie z materiału tekstylnego, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze z kartkami
do zrywania, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty [artykuły
piśmienne], książki, litograficzne dzieła sztuki, litografie, malarstwo
[obrazy] oprawione lub nie, materiały piśmienne, naklejki adresowe,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], notesy
podręczne, obrazy, okładki, obwoluty [papiernictwo], ołówki, pióra
[artykuły biurowe], podstawki pod kufle do piwa, przybory do pisania [materiały piśmienne], publikacje papierowe, pudełka kartonowe
lub papierowe, rozkłady, repertuary godzinowe [drukowane], rysunki [ryciny], stemple [pieczątki], stemple do pieczętowania, szablony
[artykuły piśmienne], szyldy z papieru lub z kartonu, śpiewniki, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], temperówki do ołówków,
elektryczne lub nieelektryczne, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, wydruki graficzne, wyroby
z kartonu, zakładki do książek, zawiadomienia [artykuły piśmienne],
zeszyty, 35 analiza kosztów, analizy rynku, badania marketingowe,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, edycja tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie,
fotokopiowanie, informacja handlowa-agencje, informacja o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru],
maszynopisanie, opinie, sondaże, porównywanie cen, poszukiwania
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w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, public relations, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sekretarskie usługi, sortowanie danych w bazach komputerowych, sponsorowane teksty, sprawozdania rachunkowe, targi w celach handlowych lub reklamowych,
telewizyjna reklama, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wywiad
gospodarczy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia
statystyczne, 39 autobusowe usługi transportowe, dostarczanie
kwiatów, informacja o transporcie, korespondencja, przesyłki-dostarczanie, organizowanie wycieczek, pośrednictwo w transporcie,
prowadzenie parkingów, przenoszenie, przewóz bagaży, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, samochodowy transport,
transport podróżnych, usługi kierowców, usługi taksówek, wynajmowanie koni, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów,
zwiedzanie turystyczne.

(111) 319371
(220) 2018 07 10
(210) 488039
(151) 2019 02 27
(441) 2018 09 10
(732) KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD., Yokohama, JP.
(540) ARTEMIS
(510), (511) 9 urządzenia sygnalizacyjne, mianowicie drogowa sygnalizacja świetlna, detektory pojazdów do wykrywania obecności
pojazdów.
(111) 319372
(220) 2018 07 13
(151) 2019 03 27
(441) 2018 10 01
(732) ROGOWICZ MARTYNA YUNULAY, Łódź, PL.
(540)
(540)

(210) 488226

(531) 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01
(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 niemowlęce, 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 puchowe, kombinezony, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci,
odzież, kombinezony zimowe, komplety sportowe, koszule, koszule
eleganckie, koszule sportowe, koszule z dzianiny, koszule z kołnierzykiem, 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, nieprzemakalna odzież wierzchnia, odzież damska, odzież codzienna, odzież dla
chłopców, odzież dla małych dzieci, odzież do spania, odzież dzianina, 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 wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież
wodoodporna, ogrodniczki, okrycia przeciwdeszczowe, pajacyki dla
dzieci odzież, piżamy, pikowane kurtki odzież, płaszcze przeciwdesz-
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czowe, płaszcze sportowe, płaszcze zimowe, podkoszulki sportowe,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, rampersy, rękawiczki zimowe, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, śliniaki dla niemowląt, śpioszki pajacyki, śpioszki pajacyki odzież, spodenki, 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, szlafroki wypoczynkowe, szorty, szorty odzież, szorty sportowe, t-shirty
z krótkim rękawem, ubrania codzienne, wyprawki dla niemowląt, wyprawki dla noworodków, wyprawki dziecięce.

(111) 319373
(220) 2018 07 19
(210) 488424
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 10
(732) PHARMOVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płock, PL.
(540) Inaczej. Dla wszystkich.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety dla niemowląt, herbaty lecznicze, ekstrakty
ziołowe i roślinne do celów leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, aminokwasy do celów medycznych/leczniczych, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie online
artykułów związanych z żywnością, suplementami żywnościowymi
oraz suplementami diety, sprzedaż suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych,
ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, witamin
i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, promocja
na rzecz osób trzecich w zakresie suplementów diety i preparatów
dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla
niemowląt, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych,
witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi,
ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych,
usługi marketingowe w zakresie suplementów diety i preparatów
dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla
niemowląt, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych,
witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi,
ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej
suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla
ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych,
alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie suplementów diety i preparatów
dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół
leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych.
(111) 319374
(220) 2018 08 06
(210) 489098
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PLAY NOW BOX
(510), (511) 9 dekodery, dekodery telewizyjne, oprogramowanie dekoderów, części i akcesoria do dekoderów, dekodery telewizji wysokiej rozdzielczości (HD), odbiorniki telewizyjne, odbiorniki telewizji
IP, urządzenia transmitujące i odbierające do nadawania telewizyjnego, aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony,
telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony
przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
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w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne,
audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu
jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia
do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek,
komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD
ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert
sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych-Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów
za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone
w systemie on-line, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj. dekodery, aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, 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, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane
płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych,
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne,
usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania
poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej
i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane
w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie
określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru
usług, uczestniczenia w grach konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi
sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu
i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci towarów
i usług telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie
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użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji do filmów
i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem usługi „wideo
na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych
świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych i sportowych,
programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które
mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie dostępu
do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu do zasobów
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego,
wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego
i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, fotografia, usługi gier świadczone on-line,
gry hazardowe, chronometraż imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencje, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie
konkursów piękności, publikowanie książek, wypożyczanie książek,
kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, nauczanie, nocne kluby, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, 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, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony
gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakle na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego, sporządzanie napisów do filmów
w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż
teksty reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi
prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, usługi trenera
osobistego, usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych jako forma rozrywki, informacje o wypoczynku.

(111) 319375
(220) 2018 08 08
(210) 489149
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 05
(732) SKOWROŃSKA SYNTIA BELINI, Tabor Wielki, PL.
(540) BELINI
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, dystrybutory wody, elektryczne urządzenia do ogrzewania wody, filtry do wody pitnej, piecyki i bojlery
do podgrzewania wody, podgrzewacze wody, urządzenia jonizujące
wodę, okapy, wyciągi kuchenne [okapy], okapy pochłaniające dym,
okapy wentylacyjne do piekarników, okapy wentylacyjne do kuchenek, okapy wentylacyjne do kuchni, kuchenne okapy wyciągowe
[wyciągi kuchenne, do użytku domowego], zlewozmywaki, zlewy,
zlewozmywaki kuchenne, zlewozmywaki w obudowie, rozpylacze
do zlewów kuchennych, metalowe korki do zlewów, zlewozmywaki
ze stali nierdzewnej, sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], podgrzewacze do wody w zlewozmywakach, umywalki,
umywalki łazienkowe, umywalki do łazienek, umywalki łazienkowe
na postumencie, umywalki wbudowane w szafki, umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], umywalki w formie misy
[części instalacji sanitarnych], baterie prysznicowe, baterie kranowe,
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baterie do wanien, spryskiwacze do baterii, uchwyty do baterii kranu, baterie do umywalek, baterie kuchenne, baterie łazienkowe, akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, bidety, brodziki do pryszniców, deski sedesowe, dozowniki
środków dezynfekujących do łazienek, drzwi prysznicowe, instalacje sanitarne, kabiny prysznicowe, krany, muszle klozetowe, natryski, prysznice, osprzęt do celów sanitarnych, panele prysznicowe,
postumenty do umywalek, taśmy led, urządzenia do celów sanitarnych, wanny, wanny z natryskiem, wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do suszenia,
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, urządzenia
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, zapalniczki i zapalarki, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie wewnętrzne, lampy, lampy stołowe, lampy biurkowe, lampy sufitowe, żarówki, halogeny, żarówki LED, żarówki
energooszczędne, oświetlenie ozdobne wewnętrzne, oświetlenie
zewnętrzne, lampy z panelem/ami słonecznym/i, oświetlenie
ozdobne zewnętrzne, lampy przydomowe, lampy ogrodowe, oświetlenie przenośne, abażury, lampki na choinkę, latarki, wanny kąpielowe, okapy, baterie kuchenne, baterie łazienkowe, oświetlenie,
20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, akcesoria do przechowywania ubrań, biblioteczki (regały na książki), biurka i stoły,
blaty (części mebli), chodziki dla dzieci, cokoły (meble), drzwi do mebli, elementy mebli segmentowych, meble niemetalowe, elementy
meblowe, fronty do szaf i szafek, garderoby, gabloty szklane, haki
niemetalowe do mebli, kanapy, kanapotapczany, komody, kojce, komody (meble), komplety mebli do salonu, konsole, kredensy, toaletki, komody, krzesełka do wanny, krzesła, leżaki do opalania, ławostoły, ławy (meble), łóżka plażowe, meble, meble antyczne, meble
biurowe, meble bambusowe, meble biurowe metalowe, meble dla
dzieci, meble do eksponowania towarów, meble do salonu, meble
do siedzenia, meble domowe, meble do wyposażenia sklepów, meble gięte, meble komputerowe, meble kuchenne, meble modułowe
(kombinowane), meble ogrodowe, meble łazienkowe, meble skórzane, meble sypialne, meble rattanowe, meble szkolne, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meblościanki, narożniki (meble), nogi stołowe, okiennice wewnętrzne,
osprzęt niemetalowy do mebli, panele meblowe, poduszki na krzesła, pokrycia ochronne na meble (uformowane), półki ścienne (meble), pufy (meble), pulpity (meble), regały składane, sprzęt biurowy
(meble), stelaże tapczanów, stojaki wielofunkcyjne (meble), stojaki,
półki, stoliki, stoły, szafki (meble), szafy (meble), szezlongi, tablice
w postaci mebli, taborety, toaletki, witryny, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, szafki pod zlewem, szafki na umywalki, wyposażenie łazienek w formie mebli, wsporniki niemetalowe do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, zestawy
mebli kuchennych, zestawy części (sprzedawane razem), z których
montuje się meble, lustra (srebrzone szkło), ramy, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań (meble) i haczyki na ubrania, łóżka,
pościel, materace,poduszki, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, lustra (meble), ramy do obrazów, ramki
do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, ramy na szyldy, stojaki ramowe, uchwyty do zdjęć (ramki), elementy wystroju wnętrz wykonane
z tkanin (poduszki), kosze dla niemowląt, kosze do noszenia dzieci,
materace, osprzęt niemetalowy do łóżek, podgłówki, wałki, podstawy pod materace, podstawy łóżek, poduszki, poduszki dekoracyjne,
poduszki dla zwierząt domowych, poduszki siedziska, poręcze
do łóżek, pościel, oprócz bielizny pościelowej, ramy do łóżek, wezgłowia, sprężyny do łóżek, karnisze do firanek, karnisze do zasłon,
osprzęt do zawieszania zasłon, rolety wewnętrzne, żaluzje pionowe
(wewnętrzne), żaluzje weneckie, rolety zaciemniające (wewnętrzne),
rolety wewnętrzne okienne, niemetalowe elementy złączne, osprzęt
do drzwi, bram i okien, niemetalowy, blaty kuchenne, zamki i klucze,
niemetalowe, szafki łazienkowe z umywalkami, zawory niemetalowe, bolce do fleków do obuwia niemetalowe, czopy drewniane
do zaworów (kranów) odpowietrzających, drewniane gałki do drzwi,
drewniane klamki drzwiowe, gałki do drzwi niemetalowe, gałki ceramiczne, gałki drewniane, gałki szklane, haki niemetalowe, podkładki z tworzyw sztucznych, prowadnice niemetalowe (szyny), śruby kotwowe niemetalowe do budowy mostów, uchwyty ceramiczne
do mebli, uchwyty porcelanowe, śruby kotwowe niemetalowe,
uchwyty przyssawkowe (mocowania), zawiasy niemetalowe, wikli-
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na, tyczki bambusowe, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich (niemetalowe), beczki i beczułki niemetalowe, dekoracyjne skrzynki
drewniane, drewniane pudła i pudełka do przechowywania, kosze
do przechowywania (nie z metalu), kufry (szafki), niemetalowe pudła do przechowywania, pojemniki niemetalowe do przechowywania narzędzi (puste), pudełka do przechowywania (z tworzyw
sztucznych), skrzynie, pudełka z drewna, pudełka ozdobne z tworzyw sztucznych, skrzynie (paki) niemetalowe, drabiny i ruchome
schody, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych następujących ww towarów z klas 11 i 20, organizacja
i usługi sprzedaży salonów meblowych, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż
na podstawie zamówień telefonicznych, wypożyczanie stoisk handlowych, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, badania rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, badania biznesowe, usługi aukcyjne, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, doradztwo
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie proponowanych ofert w przetargach,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu
zagranicznego, nabywanie towarów i usług dla innych firm, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, notowania cenowe
towarów lub usług, organizacja i przeprowadzanie pchlich targów,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pozyskiwanie umów
[dla osób trzecich], pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów
i usług, na rzecz innych, reklamowanie usług innych dostawców,
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych
dostawców, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, skomputeryzowane zamówienia towarów, telemarketing, świadczenie usług porównania cen online, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi agencji eksportowych,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi biurowe dotyczące
przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie zamówień online, usługi zarządzania sprzedażą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, prace biurowe, doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, informacja handlowa, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd,
targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, informacja
o działalności gospodarczej, analizy kosztów, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji,
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
w zakresie handlu dla konsumentów, udostępnianie informacji
i wiadomości dotyczących handlu i sprzedaży za pomocą portalu
internetowego.

(111) 319376
(220) 2018 08 16
(210) 489434
(151) 2019 03 27
(441) 2018 10 29
(732) STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA CHAMPIONS,
Katowice, PL.
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(540) CHAMPIONS AKADEMIA PIŁKARSKA
(540)

przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, preparaty 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.

Kolor znaku: czarny, niebieski, żółty, pomarańczowy
(531) 21.03.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie sprawności
fizycznej, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych.

(111) 319379
(220) 2018 10 10
(210) 489846
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) GURSZTYNOWICZ MAŁGORZATA VEGAN STUFF, Warszawa, PL.
(540) LEONARDO VERDE
(540)

(111) 319377
(220) 2018 08 20
(210) 489541
(151) 2019 03 27
(441) 2018 10 29
(732) KLOS ROBERT CENTRUM ANALIZ BRANŻOWYCH, Radzymin, PL.
(540) GMINA BEZPIECZNA
(540)

Kolor znaku: morski, szary, biały
(531) 24.01.03, 24.17.24, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne
drukowane, podręczniki [książki], 35 reklama i usługi reklamowe,
usługi badawcze związane z reklamą, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, 41 edukacja, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie materiałów
drukowanych innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, redagowanie tekstów, udostępnianie publikacji on-line, usługi wydawnicze, usługi w zakresie
publikowania online, wydawanie katalogów.
(111) 319378
(220) 2018 08 28
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell ASHWAGANDHA
(540)

(210) 489841

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały,
brązowy, pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.11.02, 01.15.11, 25.05.01, 25.12.25
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 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, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów medycznych,
produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty

Kolor znaku: zielony
(531) 02.01.01, 02.01.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20, 29.01.03,
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09
(510), (511) 29 dżemy, hummus [pasta z ciecierzycy], mleko sojowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, zupy, przetwory do zup
jarzynowych, jogurt, przekąski na bazie owoców, pasty do kromek
zawierające tłuszcz, warzywa gotowane, konserwowane warzywa,
warzywa suszone, 30 pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], bułki, makaroniki [wyroby cukiernicze], kanapki, jogurt mrożony [lody
spożywcze], herbata mrożona, naleśniki, pizza, sos sojowy, sorbety
[lody], spaghetti, herbata, napary inne niż do celów leczniczych, tarty
(z owocami), 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, stołówki,
usługi barowe, wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(111) 319380
(220) 2018 09 06
(210) 490235
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 05
(732) STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Lubartów, PL.
(540) Fixi
(540)

Kolor znaku: fioletowy, jasnoniebieski, ciemnoróżowy, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 folie metalowe do zawijania i pakowania, wyroby
z folii metalowych, w tym pojemniki, formy, torby, rękawy foliowe,
folie żaroodporne, folie aluminiowe do zawijania i pakowania, folie
aluminiowe do pakowania produktów spożywczych, grillowania,
pieczenia, aluminiowe tacki do grilla, 16 folie z tworzyw sztucznych
do pakowania, papier do pakowania, papier i rękawy do pieczenia,
torby do pakowania-koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych,
worki na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania-koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
ręczniki papierowe, filtry do kawy, serwetki papierowe, obrusy papierowe, torebki na mrożonki, torebki śniadaniowe, papiery śniadaniowe, 21 foremki do lodu, rękawice do prac domowych, rękawice
ogrodnicze, ścierki i ściereczki z mikrofibry, włóknin, dzianin i tkanin,
ściereczki do wycierania kurzu, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, ściereczki do wycierania mebli, ściereczki impregnowane detergentem do czyszczenia, gąbki do celów domowych, gąbki
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toaletowe, zmywaki, druciaki, czyściki do naczyń, mopy, mopy z mikrofibry, wiadra, kubły na śmieci, kosze na śmieci, szczotki, zmywaki
ścierne do celów kuchennych, materiały do polerowania, papierowe
tace i tacki gastronomiczne, talerze papierowe, talerze z tworzyw
sztucznych, łyżki z tworzyw sztucznych, łyżeczki z tworzyw sztucznych, widelce z tworzyw sztucznych, noże z tworzyw sztucznych,
miseczki z tworzyw sztucznych, kubki papierowe, kubki z tworzyw
sztucznych, kufle do piwa z tworzyw sztucznych, szklaneczki z tworzyw sztucznych, filiżanki z tworzyw sztucznych, kieliszki z tworzyw
sztucznych, wykałaczki, klamerki do mocowania bielizny na sznurze.

(111) 319381
(220) 2018 09 07
(151) 2019 03 19
(441) 2018 10 29
(732) AMB GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) klooski BISTRO BAR
(540)

(210) 490284

Kolor znaku: szary, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 pierożki na bazie ziemniaków, zupy, placki ziemniaczane, 30 gotowe potrawy na bazie makaronu, kasze spożywcze, mięso
zapiekane w cieście, naleśniki, pierożki na bazie mąki, wareniki jako
pierogi z nadzieniem, pielmieni jako pierogi z nadzieniem mięsnym,
43 bary szybkiej obsługi-snack-bary, kafeterie-bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 319382
(220) 2018 09 08
(210) 490340
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 05
(732) POLONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonka, PL.
(540) POLONUS
(510), (511) 8 ręczne przyrządy fryzjerskie i kosmetyczne, maszynki
do golenia, ostrza do golenia, 10 ręczne przyrządy medyczne i weterynaryjne, ręczne przyrządy dentystyczne.
(111) 319383
(220) 2018 09 12
(210) 490485
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 26
(732) BINIASZEWSKI WIESŁAW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
BIWARO, Daszewice, PL.
(540) BIWARO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej narzędzi tynkarskich, materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego, 37 usługi budowlane, usługi tynkarskie, naprawa maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, serwis narzędzi tynkarskich, naprawa narzędzi tynkarskich, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe.
(111) 319384
(220) 2018 09 18
(210) 490700
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) NOWARA MAREK DOLNOŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWOHANDLOWY, Wrocław, PL.
(540) KORBA TU SIĘ BYWA
(540)

(531) 11.01.04, 14.07.06, 27.05.01, 15.03.09
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi barowe, stołówki.
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(111) 319385
(220) 2018 09 20
(210) 490771
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 03
(732) JM SANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) POLIVET
(510), (511) 3 preparaty pielęgnacyjne dla zwierząt, kosmetyki
dla zwierząt, mydła dla zwierząt, szampony dla zwierząt, produkty
do pielęgnacji włosów i/lub sierści dla zwierząt, środki do czyszczenia zębów dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, odświeżacze
oddechu dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt, produkty
do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty do kąpieli zwierząt, 5 produkty i preparaty weterynaryjne, lecznicze i farmaceutyczne produkty dla celów weterynaryjnych, leki do celów weterynaryjnych,
płyny do celów weterynaryjnych, mieszanki paszowe dietetyczne
dla zwierząt, mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt, minerały i sole mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające
witaminy i/lub minerały, lecznicze zioła dla zwierząt, środki sanitarne
dla zwierząt, środki sanitarne do celów weterynaryjnych, preparaty
higieniczne do celów weterynaryjnych, środki do odstraszania owadów dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla zwierząt, środki
odkażające, preparaty witaminowe dla zwierząt, dodatki witaminowe do karmy dla zwierząt, plastry, materiały do opatrunków, materiał
do plombowania zębów, wosk dentystyczny, fungicydy, herbicydy,
pestycydy, insektycydy, szczepionki, antybiotyki, produkty do zwalczania drobnoustrojów, pasożytów, wirusów, preparaty służące jako
dietetyczne dodatki do żywności dla zwierząt, preparaty weterynaryjne do celów analitycznych, diagnostycznych i laboratoryjnych,
preparaty i środki biobójcze, bakteriobójcze i do zwalczania kleszczy,
środki odstraszające insekty dla zwierząt, maści do celów weterynaryjnych, środki dezynfekcyjne do celów weterynaryjnych.
(111) 319386
(220) 2018 09 21
(210) 490793
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) KORUBA KRZYSZTOF LEVEL UP, Gdynia, PL.
(540) Level UP
(510), (511) 41 szkolenie sportowe, szkolenie zaawansowane, trening osobisty [szkolenie], szkolenie dotyczące komputerów, szkolenie i instruktaż, szkolenie w zakresie etykiety, szkolenie z zakresu
sprzedaży, szkolenie w zakresie rachunkowości, szkolenie w zakresie
bankowości, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie napraw komputerów, szkolenie w oparciu o komputery, szkolenie w zakresie instalowania komputerów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], szkolenie personelu zajmującego się finansami, szkolenie w zakresie pisania programów komputerowych, szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyjnych, szkolenie
biznesowe prowadzone za pomocą gry, szkolenie w zakresie zdrowia
i wellness, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi procesorów danych, szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych
z przetwarzaniem tekstu, szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych z systemami biurowymi, szkolenie w zakresie administracji, organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych,
usługi w zakresie konferencji, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących
edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie i prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji
i kongresów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji,
organizowanie warsztatów, prowadzenie warsztatów [szkolenia],
warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty do celów rekreacyjnych,
warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyj-
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nych, organizacja warsztatów i seminariów, prowadzenie warsztatów
edukacyjnych w dziedzinie biznesu, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów [szkolenia], organizacja i przeprowadzanie warsztatów
i seminariów w zakresie samoświadomości, produkcja nagrań audio
i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, zapewnianie instruktażu związanego z programowaniem komputerów, wypożyczanie
książek związanych z programowaniem komputerów, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez internet, programowanie [układanie rozkładu programów] w globalnych sieciach komputerowych, prezentacja filmów, przedstawianie filmów, rozrywka
filmowa, pokazy filmowe, studia filmowe, produkcja filmów, produkowanie filmów, montaż filmów fotograficznych, pokazy filmów kinowych, realizacja filmów animowanych, tworzenie filmów rysunkowych, produkcja filmów animowanych, montaż filmów
kinematograficznych, montaż filmów kinowych, produkcja filmów
długometrażowych, produkcja filmów kinematograficznych, produkcja filmów kinowych, realizacja filmów kinematograficznych, produkcja filmów szkoleniowych, planowanie pokazów filmów, usługi
wypożyczania filmów, pisanie scenariuszy filmowych, prowadzenie
festiwali filmowych, wynajem kamer filmowych, produkcja filmów
wideo, produkcja filmów, spektakli, usługi studiów filmowych, produkcja filmów dla telewizji, produkcja piosenek do filmów, produkcja
przedstawień i filmów, produkcja muzycznych filmów wideo, udostępnianie informacji dotyczących filmów, produkcja szkoleniowych
filmów wideo, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, pokazy
filmów kinematograficznych i kinowych, produkcja graficznych fragmentów filmowych, udostępnianie filmów nie do pobrania, produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, prezentacja filmów w celach instruktażowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych,
produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych,
produkcja filmów wideo i DVD, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, usługi informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, produkcja i wypożyczanie filmów na taśmach wideo, usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, usługi w zakresie
obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów,
udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk,
sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, prezentacja nagrań wideo, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo,
prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, doradztwo zawodowe
[edukacja], usługi doradztwa edukacyjnego, rozrywka, centra rozrywki, rozrywka interaktywna, organizowanie rozrywki, ośrodki rozrywkowe, rozrywka on-line, zapewnianie rozrywki on-line, organizowanie rozrywki wizualnej, rozrywka interaktywna on-line, edukacja,
rozrywka i sport, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych],
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych lub rozrywkowych, planowanie i przeprowadzanie
imprez [rozrywka], organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], produkcja filmów w celach rozrywkowych, prowadzenie zjazdów
w celach rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych
na żywo, prowadzenie imprez rozrywkowych, edukacja, edukacja językowa, edukacja zawodowa, edukacja prawna, edukacja przedszkolna, zapewnianie edukacji, edukacja sportowa, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], badania edukacyjne, testy edukacyjne,
sprawdziany edukacyjne, seminaria edukacyjne, pokazy edukacyjne,
szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), usługi edukacji biznesowej, informacja o edukacji, edukacyjne
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usługi doradcze, organizowanie wystaw edukacyjnych, zarządzanie
usługami edukacyjnymi, organizowanie wykładów edukacyjnych,
wypożyczanie materiałów edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie sympozjów
edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizowanie kongresów edukacyjnych, wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, wydawanie
nagród edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych,
organizowanie seminariów edukacyjnych, publikowanie tekstów
edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, zapewnianie pokazów edukacyjnych, przyznawanie świadectw edukacyjnych, prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez
edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizacja
konkursów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usługi informacyjne dotyczące
edukacji, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja
w dziedzinie informatyki, informacje dotyczące edukacji sportowej,
organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów edukacji
ustawicznej, usługi edukacji dla dorosłych, usługi dotyczące edukacji
technologicznej, usługi edukacyjne dotyczące komputerów, usługi
edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, usługi edukacyjne dotyczące projektowania, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi
edukacyjne dotyczące handlu, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, kursy edukacyjne dotyczące finansów, usługi edukacyjne dotyczące medytacji, kursy edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i instruktażowe,
usługi w zakresie edukacji sportowej, organizowanie seminariów
związanych z edukacją, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji,
edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, edukacja zawodowa dla młodych ludzi,
usługi w zakresie edukacji muzycznej, szkolenia w zakresie edukacji
komputerowej, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne dotyczące drukowania zdjęć, usługi edukacyjne z zakresu kina,
usługi edukacyjne związane z piwowarstwem, usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne w zakresie bankowości, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi edukacyjne dotyczące systemów komputerowych, usługi edukacyjne
dotyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, usługi edukacyjne dotyczące wywoływania zdjęć, usługi edukacyjne związane z biznesem, usługi
edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne związane
z tańcem, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi
edukacyjne związane z malowaniem, usługi edukacyjne w zakresie
fotografii, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie zjazdów
w celach edukacyjnych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych,
prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, publikowanie przewodników
edukacyjnych i szkoleniowych, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, usługi
konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, usługi w zakresie
oceniania w edukacji, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń,
usługi edukacyjne związane z przetwarzaniem danych, usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania
systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, usługi edukacyjne oparte na systemach komputerowych, usługi edukacyjne w postaci kursów
korespondencyjnych, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
prawa, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dotyczą-
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ce pisania programów komputerowych, usługi edukacyjne w postaci
spersonalizowanego nauczania, produkcja edukacyjnych nagrań
dźwiękowych i wideo, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych
z komputerami, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, usługi
placówek edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, usługi edukacyjne
w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, usługi edukacyjne
związane z nauką języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie
sportu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością
gospodarczą, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych
i instruktażowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, usługi edukacyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania na klawiaturze, usługi edukacyjne dotyczące
użycia komputerów w działalności gospodarczej, usługi edukacyjne
dla dorosłych odnoszące się do księgowości, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej,
udostępnianie obiektów i sprzętu do przeprowadzania egzaminów
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, produkowanie taśm wideo na użytek
korporacyjny w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego,
prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, edukacja online z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, udzielanie
informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, 42 programowanie komputerów, programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie
sprzętu multimedialnego, programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie stron internetowych, programowanie animacji komputerowych, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie elektronicznych systemów kontroli,
programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania,
programowanie komputerów do celów telekomunikacji, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie komputerów na potrzeby
Internetu, programowanie oprogramowania do gier wideo, programowanie oprogramowania do gier komputerowych, programowanie oprogramowania do zarządzania zapasami, programowanie
oprogramowania do zarządzania energią, programowanie komputerowe dla branży energetycznej, programowanie komputerowe
do przetwarzania danych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie programów do przetwarzania
danych, programowanie komputerów do drukowania kodów kreskowych, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo,
programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych, programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, projektowanie, opracowywanie i programowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania
do platform handlu elektronicznego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne
związane z programowaniem komputerów, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie,
programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych [EDP], usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, programowanie
oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, pro-
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gramowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputerowych, programowanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania
do oceny zachowania klientów w sklepach online, programowanie
oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów
do przetwarzania i przesyłania danych, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych
w zakresie tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów
cyfrowych, usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, doradztwo komputerowe, integracja oprogramowania komputerowego, integracja
systemów i sieci komputerowych, usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, certyfikacja usług edukacyjnych, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], badania nad oprogramowaniem komputerowym,
badania projektowe związane z oprogramowaniem, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów
komunikacyjnych, usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym.

(111) 319387
(220) 2015 09 21
(210) 447203
(151) 2019 03 14
(441) 2015 12 21
(732) PROMET-BIN BORUCKI SPÓŁKA JAWNA, Oborniki, PL.
(540) PROMET
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.03.11, 07.03.25, 07.01.25, 26.04.02
(510), (511) 37 montaż konstrukcji metalowych, budowa budynków,
pawilonów, prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi murarskie,
ciesielskie, dekarskie, szklenie, zakładanie stolarki budowlanej, montaż sufitów podwieszanych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
(111) 319388
(220) 2017 04 06
(151) 2019 03 21
(441) 2017 07 03
(732) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Summer Ale
(540)

(210) 470081

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 21 zastawa stołowa, szklanki, kieliszki, naczynia do picia
i akcesoria barowe, 25 odzież, nakrycia głowy, 32 piwo i produkty
piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje
izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane napoje gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, napoje warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe, preparaty do produkcji napojów.
(111) 319389
(151) 2019 01 11

(220) 2017 08 31
(441) 2018 08 06

(210) 476023
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(732) GIBEK-WIŚNIEWSKA ANETA, Opole, PL.
(540) Mediatio
(540)

(732) MAREK ŁUKASZ MARIMAR, Radom, PL.
(540) MARiMAR
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.07, 29.01.11
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy, artykuły
papiernicze, agendy, bloki listowe [papeteria], broszury, czasopisma
[periodyki], drukowane publikacje, kalendarze, kartki z życzeniami,
książki, książeczki, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], notesy podręczne, papier do pisania, przybory do pisania, przybory do pisania
[zestawy], ulotki, 24 chorągiewki, etykiety z materiału, materiały włókiennicze, ręczniki tekstylne, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny
wełniane, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], 41 badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo zawodowe i edukacyjne], doradztwo zawodowe
[doradztwo zawodowe i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie
informacji w zakresie edukacji, edukacja online z komputerowej bazy
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, doradztwo w zakresie szkoleń, edukacja prawna, elektroniczna publikacja teksów
i druków innych niż reklamowe w Internecie, informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, nauczanie, edukacja, edukacja [nauczanie], kursy samoświadomości
[szkolenia], kursy szkoleniowe, kursy w zakresie rozwoju osobistego,
nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], rozrywka,
rozrywka [widowiska], usługi trenera osobistego, usługi trenerskie,
wypożyczenie nagrań dźwiękowych, 44 psychoterapia, porady
psychologiczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, doradztwo
psychologiczne, konsultacje psychologiczne, przygotowanie profili psychologicznych, przeprowadzenie testów psychologicznych,
udzielanie informacji z zakresu psychologii, doradztwo dotyczące
psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie psychologii
dla osób indywidualnych i grup, 45 mediacje, mediacja [usługi prawne], usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi prawne w zakresie mediacji,
usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie mediacji rozwodowej,
usługi informacji prawnej, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi
adwokackie, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi mediacyjne w sporach małżeńskich.

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski ochronne, odzież chroniąca przed ogniem,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, rękawice do ochrony przed wypadkami, 24 bielizna domowa, materiały na bieliznę
osobistą, ręczniki tekstylne do twarzy, ręczniki tekstylne, tkaniny,
25 bielizna osobista, buty, buty sznurowane, kalosze, kamizelki, koszule, kurtki (odzież), nakrycia głowy (odzież), obuwie, odzież, odzież
wodoodporna, podkoszulki, półbuty, rękawiczki (odzież), T-shirty.

(111) 319390
(220) 2018 01 10
(210) 480988
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 13
(732) ANDRZEJEWSKI MARCIN AM PROJECT, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) BEZPIECZEŃSTWO NA WYMIAR .pl
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, biały, czarny
(531) 18.07.09, 24.15.02, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 modernizacja i dostosowanie maszyn do przepisów,
40 cięcie, gięcie, obróbka powierzchniowa.
(111) 319391
(151) 2019 03 22

(220) 2014 07 25
(441) 2014 11 10

(210) 431509

(111) 319392
(220) 2014 08 28
(210) 432776
(151) 2019 03 18
(441) 2014 12 08
(732) WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PZWL
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 03.11.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych i naukowych,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, taśmy i płyty audio-video, dyskietki, dyski, płyty CD, CD-ROM, nagrane dyski, publikacje
elektroniczne wydawane na nośnikach elektronicznych, publikacje
elektroniczne udostępniane za pośrednictwem sieci komputerowych zawierające program do przeszukiwania baz danych, dyskietki,
filmy do nagrań dźwiękowych, nośniki do rejestracji dźwięku, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, translatory
elektroniczne, komputery i sprzęt przetwarzający dane, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, 16 książki, wydawnictwa encyklopedyczne
i słownikowe, broszury, czasopisma, gazety, periodyki, kalendarze,
materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, katalogi, publikacje
wymiennokartkowe, fotografie, materiały biurowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki
i matryce drukarskie, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać lub zapoznać się z ich opisem usług oraz kupować detalicznie, hurtowo, wysyłkowo lub przez Internet te towary i usługi,
w szczególności książki, publikacje, wydawnictwa encyklopedyczne
i słownikowe, broszury, czasopisma, gazety, gry i zabawki, kalendarze,
filmy, nagrania video i/lub dźwiękowe oraz dzieła artystyczne i utwory, sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, usługi organizowania
targów, wystaw i kongresów w celach reklamowych lub handlowych,
usługi zarządzania w działalności gospodarczej i doradztwo w tym
zakresie, usługi administrowania w działalności gospodarczej, usługi
reklamowe, usługi dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi sprzedaży czasu i powierzchni reklamowych i pośrednictwo w tym zakresie, usługi w zakresie działalności informacyjnej, usługi marketingowe, usługi promocyjne na rzecz osób trzecich,
usługi wynajmu nośników i powierzchni reklamowych, usługi doręczania publikacji osobom trzecim, usługi prenumeraty publikacji
dla osób trzecich, usługi edycji tekstów, usługi analizy rynku, usługi
badania rynku i opinii publicznej, usługi baz danych i przetwarzania
danych, 36 usługi zarządzania i wynajmu nieruchomościami, usługi kupna lub sprzedaży nieruchomości, usługi finansowe, 38 usługi
przesyłania danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem komputera lub urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
łączności za pośrednictwem terminali komputerowych, przesyłania
informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych za pośrednictwem komputerów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń
przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie transmitowania
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dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania urządzeń
odtwarzających lub transmitujących dźwięki i/lub obrazy, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy
wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu
on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji, 39 usługi archiwizowania i przechowywania
towarów, 40 usługi w zakresie drukowania i fotoskładu, usługi związane z przygotowaniem do druku, usługi introligatorskie, 41 usługi
w zakresie: edukacji, organizowania nauczania korespondencyjnego,
prowadzenia konferencji, kongresów i konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, publikowania książek, wydawnictw dziełowych i prasowych, publikowania w sieciach informatycznych, produkcji filmów,
tworzenia produktów audio-wizualnych i multimedialnych, publikowania tekstów audio-wizualnych i tekstów innych niż reklamowe,
usługi publikacji za pomocą Internetu, usługi udostępniania w trybie
on-line publikacji elektronicznych, wypożyczanie książek za pośrednictwem sieci Internet, publikowanie tekstów, usługi wydawnicze,
usługi tłumaczenia tekstów, usługi nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi fotograficzne, usługi organizowania targów, wystaw
i kongresów w celach edukacyjnych i kulturalnych, 42 usługi w zakresie: analizy systemów komputerowych, tworzenia grafiki użytkowej, ekspertyz inżynieryjnych, tworzenia, odtwarzania i odpłatnego
udostępniania komputerowych baz danych, opracowywania i aktualizacji oprogramowania komputerów, doradztwa w tym zakresie,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, ekspertyzy inżynierskie, doradztwo w sprawach
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, odtwarzanie i odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, tworzenie grafiki użytkowej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 45 usługi prawne,
usługi pośrednictwa i obrót licencjami w zakresie praw intelektualnych, obrót prawami autorskimi.

(111) 319393
(220) 2014 09 04
(210) 433032
(151) 2019 03 27
(441) 2014 12 22
(732) ORGANIKAGRO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) organikagro
(510), (511) 30 mąka spożywcza i produkty z mąki, produkty zbożowe, preparaty zbożowe, płatki zbożowe.
(111) 319394
(220) 2018 11 07
(210) 492426
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) DK HUMAN RESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) swifty hr
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie prezentacji
osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio dla klientów za pośrednictwem
poczty (inne niż sprzedaż), usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnej dla celów reklamowych i sprzedaży, reklama,
reklama i marketing, reklama banerowa, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama na billboardach elektronicznych,
reklama korespondencyjna, reklama rekrutacji personelu, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, pozyskiwanie kontraktów
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na kupno i sprzedaż towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży.

(111) 319395
(220) 2018 11 07
(210) 492427
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) DK HUMAN RESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) swifty feedback
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie prezentacji
osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio dla klientów za pośrednictwem
poczty (inne niż sprzedaż), usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnej dla celów reklamowych i sprzedaży, reklama,
reklama i marketing, reklama banerowa, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama na billboardach elektronicznych,
reklama korespondencyjna, reklama rekrutacji personelu, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży.
(111) 319396
(220) 2018 11 07
(210) 492428
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) DK HUMAN RESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) swifty pulse
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie prezentacji
osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio dla klientów za pośrednictwem
poczty (inne niż sprzedaż), usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnej dla celów reklamowych i sprzedaży, reklama,
reklama i marketing, reklama banerowa, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama na billboardach elektronicznych,
reklama korespondencyjna, reklama rekrutacji personelu, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży.
(111) 319397
(220) 2018 11 07
(210) 492429
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) DK HUMAN RESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) swifty 360
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(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie prezentacji
osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio dla klientów za pośrednictwem
poczty (inne niż sprzedaż), usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnej dla celów reklamowych i sprzedaży, reklama,
reklama i marketing, reklama banerowa, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama na billboardach elektronicznych,
reklama korespondencyjna, reklama rekrutacji personelu, administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży.
(111) 319398
(220) 2015 09 16
(210) 447035
(151) 2019 06 13
(441) 2016 01 04
(732) PERFORMANCE QUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) BLOKADY LIDERSKIE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, publikacje w formie
elektronicznej, publikacje elektroniczne, do pobrania i publikacje
do pobrania w formie elektronicznej, publikacje do pobrania z Internetu, publikacje elektroniczne (moduły ładowalne), 16 materiały drukowane i publikacje, materiały szkoleniowe i instruktażowe:
podręczniki, książki testy, arkusze odpowiedzi, arkusze profilowane,
punktacji, oceny i ewaluacji arkuszy i tabel, raporty, ankiety, formularze, instrukcje, podręczniki i raporty materiały drukowane i publikacje, materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, książki, testy,
arkusze odpowiedzi, arkusze profilowane, punktacji, oceny i ewaluacji arkuszy i tabel, raporty, ankiety, formularze, instrukcje, podręczniki i raporty, 35 usługi przetwarzania odnoszące się do badań
psychometrycznych oraz do oceny osobowości, testowania i oceny
oraz do zarządzania, punktacji, interpretacji i raportowania takich
testów, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, zarządzanie
personelem, rekrutacja personelu, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, on-line publikacji elektronicznych, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, publikowanie książek, tekstów, podręczników
i dzieł odniesienia, usługi instruktażowe dotyczące testów psychometrycznych, testowania i oceny osobowości, oceny osobistej interpretacji, administracji, punktacji i sprawozdawczości programów
badań psychometrycznych i programów oceny osobowości, testy
osobowości i osobistych programów oceny i testów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, 42 testy psychometryczne, testy i ocena
osobowości, ocena osobistej interpretacji, administracja, punktacja
i sprawozdawczość programów badań psychometrycznych i programów osobowości, oceny, testy osobowości i osobistych programów
oceny i testów, udzielanie informacji dotyczących testów psychometrycznych, testowania i oceny osobowości, oceny osobistej interpretacji, administracji, punktacji i sprawozdawczości programów badań
psychometrycznych i programów osobowości, oceny, testów osobowości i osobistych programów oceny i testów.
(111) 319399
(220) 2014 05 28
(210) 429341
(151) 2019 03 04
(441) 2014 09 15
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) TAURON Świecimy Przykładem
(510), (511) 4 energia elektryczna, 7 aparatura, urządzenia i instalacje do zgazowywania, aparatura, urządzenia i instalacje do wytwarzania energii, w tym elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne,
9 licznik, licznik mediów, licznik energii elektrycznej, w tym liczniki
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do zdalnego odczytu energii, licznik wody, licznik gazu, urządzenie
pomiarowe, aparatura, urządzenia i instalacje do analizy gazu, aparatura, urządzenia i instalacje do kontroli i regulacji ciepła, aparatura,
urządzenia i instalacje do pomiarów precyzyjnych z zakresu elektryczności, ciepła i ciśnienia-za wyjątkiem produktów związanych
z bateriami słonecznymi oraz systemami zasilania opartymi na bateriach słonecznych, 35 usługi analizy kosztów w związku z zużyciem
energii elektrycznej-za wyjątkiem usług związanych z bateriami
słonecznymi oraz systemami zasilania opartymi na bateriach słonecznych, usługi w zakresie oferowania zestawień statystycznych
w zakresie zużycia energii elektrycznej, usługi sprzedaży oraz obrót
paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, energią elektryczną i cieplną
obrót świadectwami pochodzenia na energię odnawialną-za wyjątkiem usług związanych z bateriami słonecznymi oraz systemami
zasilania opartymi na bateriach słonecznych, 37 budowa, rozbudowa, montaż urządzeń i instalacji stosowanych w przemyśle energetycznym, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji stosowanych
w przemyśle energetycznym-za wyjątkiem usług związanych z bateriami słonecznymi oraz systemami zasilania opartymi na bateriach
słonecznych, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, usługi
organizowania podróży, wynajem autobusów, usługi z zakresu przewozu osób i rzeczy transportem samochodowym, lotniczym i morskim, usługi taksówkarskie, usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu i ropy
naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, magazynowania
energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię elektryczną,
cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, usługi biur podróży-za wyjątkiem usług związanych z bateriami słonecznymi oraz systemami zasilania opartymi
na bateriach słonecznych, 40 usługi w zakresie wdrażania: projektów
dotyczących optymalizacji produkcji paliw i energii elektrycznej,
projektów dotyczących optymalizacji instalacji, urządzeń, aparatury,
układów i metod wykorzystywanych w przemyśle energetycznym,
usługi przetwarzania surowców wtórnych, w tym w celu pozyskiwania energii, 42 usługi pomiarowe, usługi oferowania wizualizacji
zużycia energii, usługi zdalnego odczytywania pomiarów zużycia
energii elektrycznej, usługi doradztwa w zakresie planowania zużycia energii elektrycznej-za wyjątkiem usług związanych z bateriami
słonecznymi oraz systemami zasilania opartymi na bateriach słonecznych, usługi projektowania oprogramowania oraz systemów
pomiarowych w zakresie zdalnego przesyłania informacji między
inteligentnymi licznikami a systemem pomiarowym, naukowe i techniczne badania i analizy-za wyjątkiem usług związanych z bateriami
słonecznymi oraz systemami zasilania opartymi na bateriach słonecznych, 44 usługi: opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, opieki
położniczej, pomocy medycznej, w tym usługi związane rehabilitacją fizyczną i społeczną, także w zakresie organizacji i prowadzenia
obozów rehabilitacyjnych, usługi stomatologiczne, usługi świadczone w ramach pogotowia ratunkowego i szpitala, usługi świadczone
przez lekarzy specjalistów, porady psychologiczne, usługi doradcze
w zakresie pomocy medycznej i ochrony zdrowia, usługi kosmetyczne, salony piękności, aromaterapia, odnowa biologiczna, usługi w zakresie organizowania warsztatów terapii zajęciowej, prowadzenie
hospicjów i ośrodków dla osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna, wolontariat w zakresie opieki medycznej i pomocy społecznej,
usługi sadzenia drzew dla celów kompensacji emisji dwutlenku węgla.

(111) 319400
(220) 2014 05 28
(210) 429342
(151) 2019 03 04
(441) 2014 09 15
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) TAURON Elektryk 24h
(510), (511) 4 energia elektryczna, 7 aparatura, urządzenia i instalacje
do zgazowywania, aparatura, urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii, w tym elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne, 9 licznik, licznik mediów, licznik energii elektrycznej w tym liczniki do zdalnego odczytu energii, licznik wody, licznik gazu, urządzenie pomiarowe, aparatura, urządzenia i instalacje do analizy gazu, aparatura, urządzenia
i instalacje do kontroli i regulacji ciepła, aparatura, urządzenia i instalacje do pomiarów precyzyjnych z zakresu elektryczności, ciepła i ciśnienia-za wyjątkiem produktów związanych z bateriami słonecznymi
oraz systemami zasilania opartymi na bateriach słonecznych, 35 usługi analizy kosztów w związku z zużyciem energii elektrycznej-za wyjątkiem usług związanych z bateriami słonecznymi oraz systemami
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zasilania opartymi na bateriach słonecznych, usługi w zakresie oferowania zestawień statystycznych w zakresie zużycia energii elektrycznej, usługi sprzedaży oraz obrót paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, energią elektryczną i cieplną obrót świadectwami pochodzenia
na energię odnawialną-za wyjątkiem usług związanych z bateriami
słonecznymi oraz systemami zasilania opartymi na bateriach słonecznych, 37 budowa, rozbudowa, montaż urządzeń i instalacji stosowanych w przemyśle energetycznym, konserwacja i naprawa urządzeń
i instalacji stosowanych w przemyśle energetycznym-za wyjątkiem
usług związanych z bateriami słonecznymi oraz systemami zasilania
opartymi na bateriach słonecznych, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, usługi organizowania podróży, wynajem autobusów,
usługi z zakresu przewozu osób i rzeczy transportem samochodowym, lotniczym i morskim, usługi taksówkarskie, usługi w zakresie:
przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej
wody, magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie
w energię elektryczną, cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę,
odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, usługi biur podróży-za wyjątkiem usług związanych z bateriami słonecznymi oraz systemami
zasilania opartymi na bateriach słonecznych, 40 usługi w zakresie
wdrażania: projektów dotyczących optymalizacji produkcji paliw
i energii elektrycznej, projektów dotyczących optymalizacji instalacji,
urządzeń, aparatury, układów i metod wykorzystywanych w przemyśle energetycznym, usługi przetwarzania surowców wtórnych, w tym
w celu pozyskiwania energii, 42 usługi pomiarowe, usługi oferowania
wizualizacji zużycia energii, usługi zdalnego odczytywania pomiarów
zużycia energii elektrycznej, usługi doradztwa w zakresie planowania
zużycia energii elektrycznej-za wyjątkiem usług związanych z bateriami słonecznymi oraz systemami zasilania opartymi na bateriach
słonecznych, usługi projektowania oprogramowania oraz systemów
pomiarowych w zakresie zdalnego przesyłania informacji między
inteligentnymi licznikami a systemem pomiarowym, naukowe i techniczne badania i analizy-za wyjątkiem usług związanych z bateriami
słonecznymi oraz systemami zasilania opartymi na bateriach słonecznych, 44 usługi: opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, opieki
położniczej, pomocy medycznej, w tym usługi związane rehabilitacją fizyczną i społeczną także w zakresie organizacji i prowadzenia
obozów rehabilitacyjnych, usługi stomatologiczne, usługi świadczone w ramach pogotowia ratunkowego i szpitala, usługi świadczone
przez lekarzy specjalistów, porady psychologiczne, usługi doradcze
w zakresie pomocy medycznej i ochrony zdrowia, usługi kosmetyczne, salony piękności, aromaterapia, odnowa biologiczna, usługi w zakresie organizowania warsztatów terapii zajęciowej, prowadzenie hospicjów i ośrodków dla osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna,
wolontariat w zakresie opieki medycznej i pomocy społecznej, usługi
sadzenia drzew dla celów kompensacji emisji dwutlenku węgla.

(111) 319401
(220) 2016 08 03
(210) 459881
(151) 2019 03 29
(732) PAWEŁKO MIROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) Mniej slajdów-więcej sensu
(510), (511) 16 książki, bloczki do pisania, broszury, 35 doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie
działalnością, 41 edukacja, doradztwo zawodowe, instruktaże, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, zawodowe poradnictwo, usługi trenerskie, seminaria, publikowanie książek, publikacje elektroniczne online.
(111) 319402
(220) 2016 09 05
(210) 461147
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 13
(732) ARKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radule, PL.
(540) Prime Box
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwarele, albumy, 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, karton, katalogi, kleje do materiałów piśmiennych i papieru,
koperty, kreda do pisania, linijki rysownicze, mapy, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu,
materiały fotograficzne, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, naklejki adresowe, obrusy papierowe, ołówki, papier, papier
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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 pakowania [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 sportowa, odzież ze skóry, ubrania, ubrania dla kolarzy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, ozdoby 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 pływania, 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 nieruchomościami, 39 usługi
transportowe, transport samochodowy, magazynowanie towarów,
pakowanie produktów.

(111) 319403
(220) 2017 11 15
(210) 479018
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 05
(732) FUNDACJA SILESIA PRO EUROPA, Gliwice, PL.
(540) rudzka kropla
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, szary
(531) 01.15.15, 01.15.21, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 06.07.11
(510), (511) 32 woda mineralna.
(111) 319404
(220) 2018 02 07
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
(540) ALU-Solar PANEL
(540)

(210) 482114

Kolor znaku: żółty, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy
profilowe metalowe dla budownictwa, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, pokrycia
dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia
metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne
do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele
do użytku w budownictwie, aluminium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyciskanego
aluminium, profile aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium, 11 termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, grzejniki do centralnego
ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze,
instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki
ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji central-
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nego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją
temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, systemy
HV AC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 42 badania naukowe,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie
energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące
ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami
przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form,
projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie
techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, 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 intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów,
licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw
własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych,
licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja
praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób
i podmiotów trzecich.

(111) 319405
(220) 2018 02 07
(151) 2018 10 22
(441) 2018 05 28
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
(540) ALU-Profil PANEL
(540)

(210) 482125

(531) 27.05.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy
profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe
konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki
podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe
ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe,
metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian,
izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku
w budownictwie, aluminium profilowane wytłaczane, aluminium
wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium
lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach
do wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyciskanego aluminium, profile aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium, 11 grzejniki
do centralnego 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, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki
do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, systemy
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 42 badania naukowe,
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badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie
projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne. badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie
energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące
ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami
przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form,
projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie
techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych, 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 intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów,
licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw
własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych,
licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja
praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób
i podmiotów trzecich.

(111) 319406
(220) 2018 02 07
(151) 2018 10 22
(441) 2018 05 28
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
(540) POLPANEL ALU system
(540)

(210) 482127

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy
profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe
konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki
podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian
w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe
panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obiciowe
do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe
do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie,
aluminium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyciskanego aluminium, profile aluminiowe, folia
aluminiowa, aluminium, 11 grzejniki do centralnego 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, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie,
grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 42 badania
naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania
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technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania
chemiczne. badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie
energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące
ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami
przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych produktów,
projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemysłowych,
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 intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie
zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie
znaków towarowych, licencjonowanie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie, zarządzanie
i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich
poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich.

(111) 319407
(220) 2015 09 01
(151) 2019 03 04
(441) 2015 12 07
(732) MELODY IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, PL.
(540) BOXER
(540)

(210) 446533

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 ciągniki ogrodowe, palniki gazowe i łukowe do cięcia,
pługi do zdejmowania darni, filtry powietrza do silników, generatory gazu, gaźniki, giętarki, gwinciarki do nakrętek, imadła jako części
maszyn, kosiarki ogrodowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malowania powierzchni, odkurzacze, pistolety do dozowania farby, kleju, do uszczelniania, roboty
kuchenne, spawarki elektryczne i łukowe, sprężarki, wały korbowe,
wiertarki, urządzenia do produkowania żywności, zgrzewarki do rur,
wyciągarki linowe, wyciągarki akumulatorowe, opryskiwacze spalinowe, spawarki inwertorowe, 8 gwintowniki, gwintownice, gwintownice w zestawach, imadła, kamienie szlifierskie, kielnie, packi
metalowe, kłódki, lewarki ręczne, młoty kamieniarskie, napinacze
drutu, otwieracze do puszek nieelektryczne, punktaki, rozwieraki,
kleszcze, świdry, tarniki, ubijaki, węgielnice, wiertła, zestawy wierteł,
żyletki, węże do szamba,klasa 9: diody świecące, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa galwaniczne, poziomnice, radia samochodowe,
syreny sygnalizacyjne, klaksony, wagi, węże gaśnicze, węże strażackie, prostowniki napięciowe, 9 diody świecące, ogrodzenia zelektryfikowane, ogniwa galwaniczne, poziomnice, radia samochodowe, syreny sygnalizacyjne, klaksony, wagi, węże gaśnicze, węże strażackie,
prostowniki napięciowe, 11 halogeny, latarki, oświetlenia sufitowe,
zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na baterie, maszyny elektryczne, czajniki elektryczne, ekspresy elektryczne do kawy przelewowe
i ciśnieniowe, grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, kominki
domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze powietrza, opiekacze,
opiekacze do pieczywa, piece kąpielowe, podgrzewacze wody
jako aparatura, suszarki do włosów elektryczne, lokówki do włosów
elektryczne, lokówko-suszarki do włosów elektryczne, wentylatory,
chłodziarki, węże ogrodnicze do podlewania, urządzenia do nawadniania ogrodów i pól, kolektory słoneczne, urządzenia elektryczne
do ogrzewania pomieszczeń, piece do pieczenia chleba, żarówki,
urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice, garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, szybkowary, podgrzewacze talerzy, pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne, rożna, grille, palniki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów
leczniczych, światła do rowerów i innych pojazdów lądowych, światła reflektorowe do samochodów, wodotryski ozdobne, 12 rowery,
koła do taczek i wózków, podnośniki samochodowe, dzwonki i klaksony do rowerów oraz innych pojazdów, łańcuchy do rowerów, dęt-
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ki kół, wyciągarki samochodowe, pokrowce na pojazdy, pokrowce
na samochody, pokrowce na rowery, na motocykle, pompki rowerowe, torby na zakupy na kółkach, pompy paliwowe do pojazdów, podstawki pod jednoślady, podstawki samochodowe, bagażniki, foteliki
do przewożenia dzieci, pasy bezpieczeństwa, lewarki, wózki transportowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna elektronarzędzi, narzędzi ręcznych za wyjątkiem narzędzi takich jak: aparaty i urządzenia
do skrawania, tarcze do ciecia metalu i drewna, dłutownice, maszynki
do obróbki drewna, drukarki 3D, piły łańcuchowe, pilarki, urządzenia
do polerowania, szlifierki,pompy wodne, przecinarki kątowe do metalu, brzeszczoty jako części maszyn, tarcze cierne, diamenty szklarskie, dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, klucze, maczety, maszynki
do strzyżenia, urządzenia ręczne do niszczenia chwastów, noże, osełki, przyrządy ręczne do ostrzenia, pilniki nieelektryczne, piły, przycinacze drzew, scyzoryki, sekatory, siekiery, strugi, szczypce, szpadle,
tasaki, toporki, opryskiwacze ręczne, taśmy miernicze, przecinaki kątowe do metalu, węże ogrodowe do podlewania, opryskiwacze ręczne, sprzętu dla ogrodnictwa, sprzedaż hurtowa i detaliczna rowerów,
pojazdów, części zamiennych do pojazdów i do rowerów, sprzętu
oświetleniowego, urządzeń elektrycznych, do transportu.

(111) 319408
(220) 2015 09 08
(151) 2019 03 04
(441) 2015 12 07
(732) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń, PL.
(540) AERONET AERONET net for wrapping bales
(540)

(210) 446739

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, folie z tworzywa
sztucznego dla celów przemysłowych, folie dla przemysłu spożywczego, folie do pakowania, folie termokurczliwe, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza, folie z perforacją, wyroby
z folii z tworzywa sztucznego, folie z tworzywa sztucznego do pakowania mrożonek, folie rozciągliwe z polietylenu, folie poliamidowe,
folie dwuwarstwowe do pakowania próżniowego, worki, płachty,
woreczki na żywność, torby i torebki jednorazowe, torebki śniadaniowe, torby na śmieci, taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw
sztucznych, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, obwoluty
na dokumenty z tworzywa sztucznego, kaptury foliowe, 17 folie
oraz taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw sztucznych inne
niż do pakowania, taśmy przylepne i samoprzylepne z tworzyw
sztucznych do celów przemysłowych, folie z tworzyw sztucznych
do stosowania w rolnictwie, folie malarskie, arkusze foliowe, 35 usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej handlowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla rolnictwa, taśm przylepnych i samoprzylepnych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu tworzyw
sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych,
folii dla rolnictwa, taśm przylepnych i samoprzylepnych, promocja
sprzedaży, informacja handlowa, promocja sprzedaży.
(111) 319409
(220) 2015 09 25
(210) 447159
(151) 2019 03 22
(441) 2016 01 18
(732) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DIAGMED J.
BAJOREK N. KOPEĆ SPÓŁKA JAWNA, Dąbrowa Tarnowska, PL.
(540) diagmed
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja
zbiórek, dzierżawa nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych [nieruchomości].

(111) 319410
(220) 2015 01 26
(210) 438092
(151) 2019 03 15
(441) 2015 05 11
(732) GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec, PL.
(540) Tatra. Z charakterem
(510), (511) 21 butelki z tworzyw sztucznych, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, włączając szklanki,
kufle i kieliszki, 25 odzież i nakrycia głowy, włączając T-shirty, czapki
i daszki przeciwsłoneczne, 32 piwo.
(111) 319411
(220) 2015 09 21
(210) 447200
(151) 2019 03 14
(441) 2015 12 21
(732) PROMET-BIN BORUCKI SPÓŁKA JAWNA, Oborniki, PL.
(540) PROMET
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, szary
(531) 07.03.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 07.03.25, 07.01.25
(510), (511) 37 montaż konstrukcji metalowych, budowa budynków,
pawilonów, prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi murarskie,
ciesielskie, dekarskie, szklenie, zakładanie stolarki budowlanej, montaż sufitów podwieszanych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych .
(111) 319412
(220) 2015 09 21
(210) 447202
(151) 2019 03 14
(441) 2015 12 21
(732) PROMET-BIN BORUCKI SPÓŁKA JAWNA, Oborniki, PL.
(540) PROMET
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, szary
(531) 29.01.13, 07.03.11, 07.03.25, 27.05.01, 07.01.25, 26.04.02
(510), (511) 37 montaż konstrukcji metalowych, budowa budynków,
pawilonów, prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi murarskie,
ciesielskie, dekarskie, szklenie, zakładanie stolarki budowlanej, montaż sufitów podwieszanych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, .
(111) 319413
(220) 2013 12 03
(210) 422268
(151) 2019 02 26
(441) 2014 03 17
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) TV. Play.pl
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 26.01.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje
reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży
i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
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prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań
odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line w zakresie reklamy,
prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej
oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii
komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych,
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne,
audibooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu
jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia
do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek,
komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier
wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach
CD-ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści
audio, wideo i obrazy do pobrania, Reklama, organizacja kampanii
reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii
publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży towarów
za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone
w systemie on-line w zakresie reklamy, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego
dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki
telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe
nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem
wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę
jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania,
telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet,
komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane
na obwodach elektronicznych i dyskach CD-ROM do podręcznych
gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ścią-
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gnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy
do pobrania, 41 Edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, chronometraż imprez sportowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, usługi
związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów piękności, publikowanie
książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, nocne kluby, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness,
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, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe,
wystawianie spektakli, wystawianie spektakle na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego, sporządzanie napisów do filmów w wersji
oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty
reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, usługi centrów rozrywki, klubów zdrowia, centrów
fitnessu i obiektów gimnastycznych, obiekty związane z gimnastyką,
podnoszeniem ciężarów, kulturystyką, aerobikiem i ćwiczeniami fizycznymi, usługi instruktażowe związane z gimnastyką, podnoszeniem ciężarów, kulturystyką, aerobikiem, pływaniem, ćwiczeniami
fizycznymi, rehabilitacją fizyczną, fizjoterapią, dietą, odżywianiem,
zdrowiem i urodą, organizowanie konkursów, zawodów, imprez
i obozów związanych ze zdrowiem i sprawnością fizyczną, organizowanie treningów związanych ze sportem, usługi obozów wakacyjnych, informacje o wypoczynku.

(111) 319414
(220) 2016 05 24 K
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) KACHNYI IGOR, Kraków, PL.
(540) ASCORBIX C
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.

(210) 490059

(111) 319415
(220) 2017 03 27 K
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) MOLE MOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MOLE MOLE
(540)

(210) 490069

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 20.07.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe związane z książkami, załatwianie
prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie personelem zajmującym się
sprzedażą, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
również świadczone on-line, publikacji drukowanych, materiałów
drukowanych, muzyki, filmów i innych rodzajów elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z materiałami piśmiennymi,
również świadczone on-line, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z grami, również świadczone on-line, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z zabawkami, również świadczone on-line, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi handlu
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elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży.

(111) 319416
(220) 2013 04 26 K
(210) 471384
(151) 2019 03 22
(441) 2018 10 15
(732) WALMARK a.s., Třinec, CZ.
(540) Gastinum
(510), (511) 5 wyroby farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy i minerały oraz pierwiastki śladowe, preparaty dietetyczne i żywieniowe oraz lekarstwa, syropy lecznicze, wyciągi z ziół leczniczych
oraz kombinowane preparaty witamin, minerałów, mikroelementów
i wyciągów ziołowych, dodatki żywieniowe wzbogacone witaminami, minerałami lub mikroelementami, preparaty witaminowe, witaminy i preparaty multiwitaminowe, minerały i preparaty multimineralne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki,
pastylki, tabletki, saszetki, kapsułki lub gumy do żucia z dodatkami
leczniczymi, substancje dietetyczne, przystosowane do celów leczniczych, wody mineralne i napoje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, żywność dietetyczna przystosowana do celów
leczniczych, dodatki żywieniowe do celów leczniczych, preparaty
białkowe lub żywność do celów leczniczych, balsamy, kremy i maści
do celów leczniczych, preparaty chemiczne do celów leczniczych,
oleje lecznicze, oleje do celów leczniczych, tłuszcze do celów leczniczych, sole lecznicze, nalewki do celów leczniczych, wyciągi ziołowe
lub syropy, żywność witaminizowana i mineralizowana w formie koncentratów, koncentraty proteinowe, jako dodatki odżywcze do żywności, drożdże do celów farmaceutycznych, dodatki żywieniowe
o działaniu leczniczym, preparaty żywieniowe lub dietetyczne do celów medycznych, do codziennego uzupełniania diety, takie jak diety
gotowe lub mieszanki samodzielne, które składają się głównie z mleka w proszku lub z protein zwierzęcych lub warzywnych, również
z dodatkiem witamin lub minerałów lub mikroelementów lub cukru,
preparaty do diet specjalnych dla sportowców lub osób z dużym wydatkiem energetycznym, żywieniowe wyroby i preparaty żelatynowe, preparaty żywieniowe do codziennego uzupełniania diety, które
składają się głównie z mleka w proszku lub z protein zwierzęcych
lub warzywnych, również z dodatkiem witamin lub minerałów, lub
mikroelementów, lub cukru, suplementy diety nie do celów medycznych i zawierające substancje pochodzenia zwierzęcego, suplementy diety nie do celów medycznych i zawierające substancje pochodzenia roślinnego.
(111) 319417
(220) 2018 09 26
(210) 491006
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OBLICZA EPOK
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści
multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio,
gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dy-
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daktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania,
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury,
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki,
przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania,
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze,
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury,
papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki
do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę,
nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie:
marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci on-line,
projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej,
marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia
kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, doręczania publikacji osobom
trzecim, prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji
informacji, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych
bazach danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży, także
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe
nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne
do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje,
moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry
wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte
na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym
komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje,
komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania,
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i in-
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struktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze,
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery
wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany,
kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany,
artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 przesyłanie danych, aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji
tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udostępnianie
internetowych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu internetowego, zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów
informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą
elektroniczną i poprzez internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych
niepobieranych, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej
małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów,
w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, udostępnianie informacji
dotyczących szkoleń, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz
przedstawień, usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej,
usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-booków, wypożyczanie
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie mediów
audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, usługi w zakresie
sprawdzianów edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki
lub edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie
komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych na rzecz osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 45 usługi prawne
w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(111) 319418
(220) 2018 09 26
(210) 491016
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki, PL.
(540) BARTNIK
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje nisko alkoholowe.
(111) 319419
(220) 2018 09 26
(210) 491028
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa, PL.
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(540) W
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, projektowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 319420
(220) 2018 09 27
(210) 491033
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 26
(732) STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I ZWOLENNIKÓW
PSYCHOSTYMULACJI, Wrocław, PL.
(540) RÓWNIK
(510), (511) 16 materiały piśmienne, książki, czasopisma, podręczniki, broszury, druki, plansze, plakaty, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały i pomoce edukacyjne, materiały i pomoce
dydaktyczne, 41 usługi edukacyjne, kursy, szkolenia i warsztaty
w dziedzinie edukacji i terapii psychologicznej i logopedycznej,
43 usługi w zakresie prowadzenia klubokawiarni, kafeterii, kawiarni, lokali gastronomicznych, 44 usługi psychologów i logopedów,
usługi w zakresie diagnostyki i poradnictwa logopedycznego i psychologicznego oraz kompleksowej terapii logopedycznej i psychologicznej, usługi w zakresie prowadzenia poradni logopedycznych
i psychologicznych.
(111) 319421
(220) 2018 09 27
(210) 491040
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) GORZAWSKI ANDRZEJ PLANTICA, Wrocław, PL.
(540) PLANTICA
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z artykułami
akwarystycznymi za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 319422
(220) 2018 09 25
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) GRUPA KEKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CANIWILD FOLLOW THE NATURE
(540)

(210) 491044

(531) 06.01.02, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku
mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku
wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów,
artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły
spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły
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spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, ciastka dla
kotów, ciastka dla szczeniaków, ciastka zbożowe dla zwierząt, ciastka
słodowe dla zwierząt, ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta,
ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciasta z sosu sojowego [pokarm dla
zwierząt], jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla
zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla kotów,
karma dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karmy
dla kotów, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, kości dla psów,
pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pokarm dla
ptaków, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów [jadalne],
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni,
w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły
jadalne do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku
wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny
do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów,
artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, ciastka
dla kotów, ciastka dla szczeniaków, ciastka zbożowe dla zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta,
ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciasta z sosu sojowego [pokarm dla
zwierząt], jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla
zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla kotów,
karma dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karmy
dla kotów, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, kości dla psów,
pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pokarm dla
ptaków, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów [jadalne]:
marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych
oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
artykuły jadalne do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze
o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku
mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku
wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek
do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia
psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów,
artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, ciastka
dla kotów, ciastka dla szczeniaków, ciastka zbożowe dla zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta,
ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciasta z sosu sojowego [pokarm dla
zwierząt], jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla
zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla kotów,
karma dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karmy
dla kotów, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, kości dla psów,
pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pokarm dla
ptaków, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów [jadalne]:
preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla psów, su-
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chary dla psów, udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.

(111) 319423
(220) 2018 09 25
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) KONIARSKA MARTA E:EXQ, Gdynia, PL.
(540) inti
(540)

(210) 491045

Kolor znaku: żółty, ciemnoszary
(531) 26.02.03, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary antyrefleksyjne, etui na okulary, oprawki do okularów, łańcuszki i sznureczki
do okularów.
(111) 319424
(220) 2018 09 25
(210) 491046
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) BLAŹNIAK SŁAWOMIR P.U.H. AQUA-TECH, Częstochowa, PL.
(540) ECO SKY
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 14.01.10, 15.09.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 11 kotły elektrodowe, elektryczne przepływowe podgrzewacze wody.
(111) 319425
(220) 2018 09 26
(210) 491047
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 29.01.02, 28.05.99
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry
komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako
oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne
nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia do nagrywania, przesyłania
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, programy i taśmy do gier
komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia pery-
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feryjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy
komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze,
papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod
szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe,
tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury,
podstawki pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy,
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice
arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny,
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały i przyrządy
do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie,
materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały
introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki,
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie,
linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami,
karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe
z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi
w zakresie: marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej
z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania
tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu
bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych
i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, doręczania publikacji osobom trzecim,
prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji informacji, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach
danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy
sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje
komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane
z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki
audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry
wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia
i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy
kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy
do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz
komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla
dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice
obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory
kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier,
materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie,
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina,
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farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier
do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki
papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu,
wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 przesyłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych,
informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem
sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line
kartek z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz
danych, udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji, udostępniania forów internetowych, udostępnianie internetowych chatroomów, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej
i portalu internetowego, zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez
internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek,
czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych,
usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego
przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie
kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie
materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów,
organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów
oraz przedstawień, usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej,
usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych
na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie mediów audiowizualnych
za pośrednictwem sieci łączności, usługi w zakresie sprawdzianów
edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych,
tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób
trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony
internetowej, 45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(510), (511) 21 szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów
do szczotkowania ręcznego, szczoteczki do zębów elektryczne, końcówki do szczoteczek elektrycznych, materiały do wyrobu szczotek
i pędzli, artykuły do czyszczenia zębów, nici dentystyczne, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, wykałaczki, pojemniki na wykałaczki, szczotki i szczoteczki, uchwyty na szczoteczki do zębów,
pojemniki na szczoteczki do zębów, pojemniki na środki do czyszczenia zębów, zestawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się
ze szczoteczek do zębów i nici dentystycznych, pudełeczka do przechowywania sztucznych zębów, szczoteczki do czyszczenia protez
zębowych i sztucznych zębów, pojemniki do czyszczenia i przechowywania protez zębowych, szczoteczki do czyszczenia powierzchni
międzyzębowych, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, przyrządy do ultradźwiękowego czyszczenia protez zębowych.

(111) 319426
(220) 2018 09 27
(210) 491049
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) BIERNAT DAWID P.P.U.H. DEJW, Limanowa, PL.
(540) AdminPark
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 22.01.15, 22.01.21, 01.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych,
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadze-

Kolor znaku: niebieski, jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 prowadzenie parkingów.
(111) 319427
(220) 2018 09 27
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) The Gillette Company LLC, Boston, US.
(540) ALL-ROUNDER BLACK

(210) 491050

(111) 319428
(220) 2018 09 27
(210) 491064
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 19
(732) HBK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) HBK POLSKA
(510), (511) 9 tensometry, 35 usługi w zakresie sprzedaży tensometrów, 37 usługi w zakresie serwisowania tensometrów.
(111) 319429
(220) 2018 09 27
(210) 491065
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) DENYSIUK TETIANA WEST KADRA, Poznań, PL.
(540) WEST KADRA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 02.01.23, 01.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy.
(111) 319430
(220) 2018 09 28
(210) 491078
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) KOMSKI BARTOSZ MARCIN DERMSOLUTION, Gdańsk, PL.
(540) SUNSHINE5
(510), (511) 11 lampy do paznokci.
(111) 319431
(220) 2018 09 28
(210) 491080
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 26
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Start NA GRANIE
(540)
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nia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania Informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe
i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(111) 319432
(220) 2018 09 28
(210) 491082
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 19
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ALLEGRO BILETY
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania
sklepów online, oprogramowanie komputerowe przeznaczone
do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe,
sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, aplikacje mobilne przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne,
muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich,
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni
reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, usługi marketingowe,
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na:
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać
się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować
zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać
transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny
internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne,
rekreacyjne lub kulturalne, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe i dokonywać transakcji w tym
zakresie, usługi sprzedaży biletów zawarte w tej klasie, usługi marketingowe w zakresie wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych,
usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne dotyczące
wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych, rekreacyjnych
lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub rezerwacji biletów
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich,
informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania
sklepów online, usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie
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wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych,
muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych oraz biletów na te wydarzenia w ramach serwisu internetowego, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online,
w których prowadzona jest sprzedaż biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne
lub kulturalne.

(111) 319433
(220) 2018 09 28
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 19
(732) SALES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRUPA SG
(540)

(210) 491086

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 pośrednictwo finansowe.
(111) 319434
(220) 2018 09 28
(210) 491089
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 19
(732) POSIEWKA MICHAŁ ALTRONIK, Warszawa, PL.
(540) Audio Reveal
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 wzmacniacze lampowe, wzmacniacze.
(111) 319435
(220) 2018 09 28
(210) 491092
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno, PL.
(540) PRODUKT HODOWLI DŻDŻOWNIC KALIFORNIJSKICH
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.05, 27.05.11, 03.11.06, 29.01.11, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.15, 26.04.19
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 319436
(220) 2018 09 28
(210) 491093
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE EKODARPOL, Dębno, PL.
(540) PLONAR ACTIVE
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 319437
(220) 2018 09 28
(210) 491094
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, Dębno, PL.
(540) HUMUS UP
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(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 nawozy.
(111) 319438
(220) 2018 09 28
(210) 491101
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) WEST STATION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WEST STATION N
(540)

lektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, własność intelektualna
(licencjonowanie).

(111) 319440
(220) 2018 10 01
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno, PL.
(540) aero star
(540)

(111) 319439
(220) 2018 09 28
(210) 491102
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) WEST STATION INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WEST STATION N
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.21, 01.01.17,
17.05.01, 17.05.21
(510), (511) 35 fakturowanie, outsourcing jako doradztwo handlowe, public relations, reklama bilbordowa, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
reklama, marketing, 36 wynajmowanie powierzchni biurowych, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pobieranie czynszów, dzierżawa nieruchomości, inwestycje
kapitałowe, 39 wynajmowanie powierzchni magazynowych, wynajem miejsc parkingowych, 41 przedszkola, 42 architektura, 43 restauracje, usługi barowe, 45 doradztwo w zakresie własności inte-

(210) 491116

Kolor znaku: niebieski, biały, różowy, fioletowy
(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.02.05
(510), (511) 5 leki dla ludzi, 10 inhalatory.
(111) 319441
(220) 2018 10 01
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) GŁADYSZ URSZULA, Wrocław, PL.
(540) Legalne Ziółka
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.21, 01.01.17,
17.05.01, 17.05.21
(510), (511) 35 fakturowanie, outsourcing jako doradztwo handlowe, public relations, reklama bilbordowa, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
reklama, marketing, 36 wynajmowanie powierzchni biurowych, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pobieranie czynszów, dzierżawa nieruchomości, inwestycje
kapitałowe, 39 wynajmowanie powierzchni magazynowych, wynajem miejsc parkingowych, 41 przedszkola, 42 architektura, 43 restauracje, usługi barowe, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, własność intelektualna
(licencjonowanie).

Nr 7/2019

(210) 491126

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 05.03.15, 26.02.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 30 herbata, herbata rooibos, herbata czarna, herbata
zielona, herbata do zaparzania, herbata z dzikiej róży, herbata z kwiatu lipy, herbata paczkowana, herbata owocowa, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z herbatami.
(111) 319442
(220) 2018 10 01
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 19
(732) RYWAL-RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) REJS
(540)

(210) 491141

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 01.15.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia rejestrujące parametry spawania, urządzenia rejestrujące pracę urządzeń spawalniczych, urządzenia rejestrujące do montowania na aparatach spawalniczych jako spawarkach,
urządzenia do rejestrowania danych, rejestratory elektryczne, rejestratory danych, elektroniczne rejestratory wyników, elektryczne
rejestratory wyników, wskaźniki ciśnienia jako rejestratory ciśnienia,
urządzenia rejestrujące wyniki pracy, urządzenia do rejestrowania
temperatury, elektroniczne rejestratory temperatury inne niż do celów medycznych, 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej, stacjonarnej, wysyłkowej, świadczonej online
[poprzez Internet] w zakresie: urządzeń rejestrujących parametry
spawania, urządzeń rejestrujących pracę urządzeń spawalniczych,
urządzeń rejestrujących do montowania na aparatach spawalniczych jako spawarkach, urządzeń do rejestrowania danych, rejestratorów elektrycznych, rejestratorów danych, elektronicznych rejestratorów wyników, elektrycznych rejestratorów wyników, wskaźników
ciśnienia jako rejestratorów ciśnienia, urządzeń rejestrujących wyniki
pracy, urządzeń do rejestrowania temperatury, elektronicznych rejestratorów temperatury innych niż do celów medycznych, urządzeń
i materiałów spawalniczych, za wyjątkiem elektrod spawalniczych,
osłon i masek spawalniczych, a także odzieży i obuwia ochronnego.
(111) 319443
(220) 2018 10 01
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) SOWIER ALEKSANDER, Poznań, PL.

(210) 491145

Nr 7/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) SOWMED chirurgia
(540)

Kolor znaku: szary, turkusowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 44 opieka zdrowotna, kliniki medyczne, opieka pielęgniarska, medyczna, placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne, pomoc medyczna, szpitale.
(111) 319444
(220) 2018 10 01
(210) 491146
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) GÓRNIAK AGNIESZKA ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
DEGAMEX, Połaniec, PL.
(540) TAR-CAN
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, masy bitumiczne, mieszanki mineralno-bitumiczne, mieszanki mineralno-asfaltowe, asfalt, masy asfaltowe,
beton asfaltowy, cegła, cement, masy samopoziomujące z cementu,
masy cementowe, grunty i podkłady gruntujące, masy tynkarskie,
zaprawy cementowe, zaprawy klejowe, piasek z wyjątkiem formierskiego, gips, glina ceglarska, kamień, kruszywa budowlane, marmur,
wapno, żwir, beton, mieszanki betonowe, zaprawy budowlane.
(111) 319445
(220) 2018 10 01
(210) 491153
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 26
(732) PIÓRKOWSKI MARIUSZ DRUKARNIA SERITEX, Udorpie, PL.
(540) DRUKARNIA SERITEX MARIUSZ PIÓRKOWSKI ROK ZAŁOŻENIA
1994
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 adresatki, afisze, plakaty, billboardy wykonane z papieru, tektury lub kartonu, akwaforty, akwarele, albumy, almanachy,
arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, arkusze z wiskozy
do zawijania i pakowania, gdzie indziej nie wymienione, artykuły biurowe wykonane z papieru, tektury lub kartonu z wyjątkiem mebli,
atlasy, bibuły, bielizna stołowa papierowa czysta i zadrukowana, bilety o różnym przeznaczeniu, blankiety, szkolne bloczki do pisania,
bloczki do pisania notatek biurowe i akademickie, ozdobne bloki
do pisania listowe oraz papeterie, bloki rysunkowe, bloki rysunkowe
techniczne i architektoniczne, pokryte napisami i rysunkami błony
z tworzyw sztucznych samoprzyczepne i rozciągliwe do paletyzacji,
broszury, chorągiewki papierowe, chromolitografie wykonane z papieru, tektury lub kartonu, chusteczki do demakijażu papierowe,
chusteczki do nosa papierowe, czasopisma, diagramy, dozowniki taśmy przylepnej, druki, odbitki graficzne, dzieła sztuki litograficznej
wykonane z papieru, tektury lub kartonu, dzieła sztuki wykonane
z masy celulozowej lub kartonu, emblematy, pieczęcie papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, filtry do kawy papierowe, jednowarstwowa lub wielowarstwowa folia z tworzywa sztucznego
do pakowania, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza
specjalnie przeznaczona do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, formularze, druki, blankiety, fotografie, fotograwiura wykonana z papieru, tektury lub kartonu, galwanotypy wykonane na papierze, tekturze lub kartonie, gazety, gluten do papieru lub do użytku
domowego, kalka hektograficzna wykonana na bazie celulozy, indeksy, skorowidze, kalendarze ścienne lub afiszowe, kalendarze
z kartkami do zdzierania, kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka
techniczna, kalkomanie, kartki z życzeniami okolicznościowe, karton,
karton z miazgi drzewnej, karty, karty indeksowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, karty jako zawiadomienia, kasetki kartonowe na papeterie ozdobne, kasetki kartonowe na stemple, katalogi, klamry, zaciski do papieru, klisze do adresów, klisze drukarskie
do galwanotypii, kokardy papierowe, komiksy, koperty, koperty
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na butelki z kartonu lub papieru, korektory, kosze na listy, książki, litografie, wykonane z masy celulozowej makiety architektoniczne,
obrazy oprawione lub nie oprawione, mapy sytuacyjne, mapy geograficzne, gdzie indziej nie wymienione materiały do pakowania wykonane ze skrobi lub krochmalu lub z przeważającym udziałem tych
materiałów, materiały do introligatorstwa, materiały celulozo pochodne do modelowania, papierowe materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały do pieczętowania do użytku piśmiennego, gdzie indziej nie wymienione, materiały drukowane, papierowe,
bibułkowe lub celulozowe materiały filtracyjne, naklejki adresowe,
nalepki, naklejki inne niż adresowe w tym identyfikacyjne i kodu kreskowego, notatniki, notesy podręczne i akademickie, drukowane lub
zdobione technikami drukarskimi obrusy okrągłe na stół papierowe,
obrusy papierowe, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe
na dokumenty, inne gdzie indziej nie wymienione obwoluty, okładki
papierowe na dokumenty, wykonane technikami drukarskimi, sitodrukiem lub technikami komputerowymi graficzne odwzorowania
na papierze, kartonie i tekturze, okładki na czeki, okładki na paszporty, inne gdzie indziej nie wymienione okładki, okólniki, gdzie indziej
nie wymienione opakowania z mas celulozo pochodnych, opaski
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatek celulozowy do pieczętowania listów, oprawy
na luźne kartki, osłony wykonane z papieru, tektury lub kartonu
na doniczki do kwiatów, papier piśmienny i drukarski, papier do elektrokardiografów, papier do kopiowania, papier do maszyn rejestrujących, papier do pakowania, papier do pisania, papier do radiogramów, papier filtracyjny, papier mach, papier parafinowany, papier
pergaminowy, papier przebitkowy, papier powlekany srebrem, złotem, miedzią lub aluminium lub ich stopami, papier świecący (fosforyzujący i odblaskowy), papier toaletowy, miazga papiernicza jako
surowiec do papier mache, plakaty, plansze, plany, płótno do kalkowania, zagruntowane płótno do malarstwa, płótno introligatorskie,
surowe płótno malarskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy,
płótno suche pokryte nośnikiem barwnym do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, podręczniki, zadrukowane napisami i grafiką podstawki pod kufle do piwa, pojemniki na śmietanę papierowe, kartonowe lub tekturowe, portrety, prospekty, przebitki,
przedmioty sztuki litograficznej takie jak wklęsło-wypukłe tłoczone
w kartonie okładki do wydawnictw luksusowych i pamiątkowych,
przezrocza, inne gdzie indziej nie wymienione publikacje, pudełka
kartonowe lub papierowe, pudła na kapelusze z kartonu lub tektury,
ramki do fotografii, księgi główne handlowe, bankowe, giełdowe,
magazynowe, repertuary, rozkłady jazdy godzinowe drukowane, reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, rolety papierowe, rolki do taśm barwiących, rolki do taśm nasączone tuszem, rozkłady jazdy jedno arkuszowe, kartkowe i książkowe, repertuary
godzinowe drukowane, rury tekturowe na rysunki, rury z kartonu
inne niż na rysunki, tektura, ryciny, skoroszyty na dokumenty, szablony do kopiowania rysunków, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki
papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe
i astronomiczne, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, wzory do kalkowania, wzory pism do kopiowania, zakładki
do książek, zasłony papierowe, zestawy rysunkowe, zeszyty, znaczki
identyfikacyjne wykonane z papieru, tektury lub kartonu, 24 chorągiewki, chorągwie, proporce, drukowane tkaniny perkalowe dla celów wystawienniczych i scenograficznych, etykiety z tkanin, firany
drukowane, zasłony i kotary teatralne, nietkane materiały tekstylne
dla celów scenografii teatralnej, okładziny do mebli zabytkowych
zwłaszcza z epoki wiktoriańskiej, płótno klejowe dla celów wstawienniczych, 35 usługi dekoracji wystaw sklepowych, usługi fotokopiowania i fotoobróbki materiałów wideograficznych, usługi fotoskładu
i cyfrowej obróbki tekstów analogowych, powielanie dokumentów
technikami drukarskimi, fotoskładem, sitodrukiem i składem komputerowym, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, rozlepianie plakatów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, transkrypcja tekstów piśmienniczych, usługowe uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi maszynopisania technikami skomputeryzowanymi, usługi stenograficzne, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, prowadzenie sklepu lub
hurtowni z materiałami piśmiennymi, drukami, formularzami, afisza-
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mi, papeteriami, opakowaniami, materiałami biurowymi, papierem
opakowaniowym, wydawnictwami nieperiodycznymi, prowadzenie
księgarni lub składnicy księgarskiej, 40 apreturowanie papieru i tektury oraz materiałów celulozo pochodnych dla celów drukarskich,
barwienie tekstyliów i pokrywanie tekstyliów to jest tkanin, dzianin
i włóknin, napisami i grafikami wykonywanymi w technikach sitodrukowych, obróbka ceramiki przez jej barwienie i pokrywania napisami
i grafikami w technikach sitodrukowych, obróbka przedmiotów wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych przez ich barwienie i pokrywanie napisami i grafikami w technikach sitodrukowych, wykonywanie gdzie indziej nie wymienionych usług druku
sitowego, druku litograficznego, offsetowego, drukowanie rysunków
technicznych, usługi druku cyfrowego w tym druku laserowego,
atramentowego, pigmentowego i solwentowego na przedmiotach
wykonanych z papieru, tektury, materiałów celulozo pochodnych,
ceramiki, drewna i materiałów drewnopochodnych oraz z syntetycznych tworzyw sztucznych, usługi farbiarskie przedmiotów wykonanych z papieru, tektury, materiałów celulozo pochodnych, ceramiki,
drewna i materiałów drewnopochodnych oraz z syntetycznych tworzyw sztucznych, usługi fotochemigrafii, usługi barwienia futer zwierzęcych, usługi grawertonowe na przedmiotach wykonanych z papieru, tektury, materiałów celulozo pochodnych, ceramiki, drewna
i materiałów drewnopochodnych oraz z syntetycznych tworzyw
sztucznych, usługi maszynowego haftu płaskiego na tekstyliach
to jest tkaninach, dzianinach i włókninach, usługowe udzielanie informacji o możliwościach obróbki materiałów technikami drukarskimi takimi jak druk sitowy, druk litograficzny, offsetowy i grawerton,
laminowanie papieru i tektury oraz materiałów celulozo pochodnych
dla celów drukarskich, usługowe oprawianie dzieł sztuki drukarskiej,
apreturowanie papieru i tektury oraz materiałów celulozo pochodnych dla celów drukarskich, pozłacanie papieru i tektury oraz materiałów celulozo pochodnych dla celów drukarskich, usługi trasowania laserowego na wielkoformatowych przedmiotach wykonanych
z papieru i tektury oraz materiałów celulozo pochodnych dla celów
drukarskich, usługowe wykonywania odbitek fotograficznych na papierze, tekturze, kartonie oraz na materiałach celulozo pochodnych.

(111) 319446
(220) 2018 10 01
(210) 491159
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 19
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zdrovit DetriMag
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla
celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze.
(111) 319447
(220) 2018 10 01
(210) 491160
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 19
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Litorsal Alko-Detox
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla
celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze.
(111) 319448
(220) 2018 10 02
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 19
(732) KTK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) STABEK EKOGROSZEK
(540)

(210) 491168

Kolor znaku: biały, błękitny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24,
26.03.23, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 01.17.11, 01.17.25
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel [paliwo].
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(111) 319449
(220) 2018 10 02
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 19
(732) KABAKO MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole Lubelskie, PL.
(540) Mleczne Ogrody
(540)

(210) 491177

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.24, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.15, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 29 mleczne produkty, ser twarogowy, mleko, zsiadłe mleko, jogurt, ser pleśniowy, ser śmietankowy, ser miękki, ser wędzony, ser
twardy, sery topione, kefir [napój mleczny], śmietana [produkty mleczarskie], desery mleczne, koktajle mleczne, napoje mleczne, masło, jaja.
(111) 319450
(220) 2018 10 02
(210) 491178
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 19
(732) Unum Group (a Delaware Corporation), Chattanooga, US.
(540) Chronię, bo kocham
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, zawieranie
umów ubezpieczenia i reasekuracji, usługi gwarantowania ubezpieczeń i reasekuracji, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym usługi agentów oraz brokerów, usługi
doradcze, konsultingowe, informacyjne i administracyjne w zakresie
finansów, ubezpieczeń, reasekuracji, rent i emerytur, w tym świadczone za pośrednictwem Internetu, analizy finansowe, usługi finansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, wyceny finansowe
dla celów ubezpieczenia, usługi inwestycyjne, w tym dotyczące
inwestycji finansowych i kapitałowych, finansowanie pożyczek, pożyczki ratalne, usługi gwarancyjne i poręczeń, usługi w zakresie
świadczeń emerytalnych, usługi aktuariusza ubezpieczeniowego,
regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych.
(111) 319451
(220) 2018 10 02
(210) 491181
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 19
(732) JAN-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zamość, PL.
(540) PRAWDZIWY CHLEB. G GROCHOLA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.21, 27.05.24,
24.17.01, 24.17.02, 05.07.02, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18,
26.04.22, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.21, 26.07.05
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, kanapki,
43 usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, usługi kawiarni i cukierni, snack-bary.
(111) 319452
(220) 2018 10 02
(210) 491185
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) GUBA MARTYNA FORCHANGE, Warszawa, PL.
(540) PLANETA DLA SINGLI
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(111) 319453
(220) 2018 10 02
(210) 491186
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) GUBA MARTYNA FORCHANGE, Warszawa, PL.
(540) FABRYKA WARSZTATÓW
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(111) 319454
(151) 2019 03 12

(220) 2018 10 02
(441) 2018 11 19

(210) 491191
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(732) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Hala Hutnik
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla
celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie
nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów
najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych
oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży
oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 319455
(220) 2018 10 02
(210) 491192
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Hala Hutnik
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.07
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla
celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie
nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów
najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych
oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży,
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi
(snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności
obiektów biurowych i handlowych oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 319456
(220) 2018 10 02
(210) 491196
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Hala Hutnik
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(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla
celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza koszów, księgowość, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie
nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów
najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych
oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży,
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi
(snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności
obiektów biurowych i handlowych oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 319457
(220) 2018 10 02
(210) 491212
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ AGRIFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowo, PL.
(540) AGRIFARM
(510), (511) 29 ryby, 30 zboża, 31 żywe ryby do celów spożywczych,
nieprzetworzone zboża, zwierzęta żywe, zwierzęta hodowlane
do reprodukcji, 44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą
roślin, usługi weterynaryjne i rolnicze, hodowla zwierząt.
(111) 319458
(220) 2018 10 02
(210) 491219
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TRAVELMARIN
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, suplementy
żywnościowe.
(111) 319459
(220) 2018 10 03
(210) 491228
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie, PL.
(540) SONKO
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.03.09, 05.03.13
(510), (511) 29 przekąski i chipsy na bazie owoców i warzyw, przekąski na bazie suszonych owoców i warzyw, przekąski na bazie owoców
i warzyw odwodnionych, przekąski na bazie odwodnionych koncentratów z soków owocowych i warzywnych, przekąski na bazie liofilizowanych 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 strączkowych,
przekąski z owoców kandyzowanych, batoniki (inne niż słodycze)
i przekąski na bazie owoców, warzyw, orzechów lub nasion, batoniki
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(inne niż słodycze) i przekąski na bazie owoców i warzyw, orzechów
lub nasion z upraw ekologicznych, przekąski i chipsy na bazie warzyw, w tym przekąski na bazie warzyw pochodzących z upraw ekologicznych, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie ziemniaków,
chipsy ziemniaczane, przekąski i chipsy ziemniaczane o obniżonej
zawartości tłuszczu, nasiona jadalne, jadalne nasiona słonecznika,
jadalne nasiona dyni, nasiona przetworzone, przetworzone nasiona dyni, przetworzone nasiona słonecznika, płatki z roślin strączkowych, 30 mąka i produkty mączne, produkty zbożowe, kasze, ryż,
ryż preparowany, pieczywo, pieczywo chrupkie, pieczywo lekkie,
pieczywo ekstrudowane, pieczywo koekstrudowane, wyroby piekarnicze, wafle, w tym wafle zbożowe, wafle ryżowe, wafle kukurydziane, przekąski i chipsy na bazie zbóż, pszenica preparowana i inne
zboża preparowane, chrupki ze zbóż, chrupki kukurydziane, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze zawierające ryż, wyroby cukiernicze
zawierające kukurydzę, ciastka, herbatniki, musli, muesli zawierające ryż, słodycze, płatki ze zbóż, produkty spożywcze na bazie owsa,
przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako
przyprawy, czekolada, batoniki, batony zbożowe, zboża przetworzone, przekąski zbożowe z dodatkiem aromatów, ziół i przypraw, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, makarony.

(111) 319460
(220) 2018 10 02
(210) 491194
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Hala Hutnik
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla
celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie
nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów
najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych
oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży,
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi
(snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności
obiektów biurowych i handlowych oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 319461
(220) 2018 10 04
(210) 491287
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GRUND LIGHT VC 155
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 15.03.01, 15.03.05, 27.05.17, 29.01.12

Nr 7/2019

(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 319462
(220) 2018 10 04
(210) 491291
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) POLYGRUND VC 360
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 07.03.02, 26.04.09, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 319463
(151) 2019 03 05

(220) 2018 10 04
(441) 2018 11 19

(210) 491292
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(732) Diamond Quest Limited, Road Town, VG.
(540) Stadium
(510), (511) 9 baterie do elektronicznych papierosów, baterie
do urządzeń elektronicznych używanych do ogrzewania tytoniu,
ładowarki do urządzeń elektronicznych używanych do ogrzewania
tytoniu, ładowarki USB do urządzeń elektronicznych używanych
do ogrzewania tytoniu, ładowarki samochodowe do elektronicznych papierosów, ładowarki samochodowe do urządzeń używanych
do ogrzewania tytoniu, ładowarki do elektronicznych papierosów,
34 tytoń, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, filtry do papierosów, ustniki do cygarniczek, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki dla palaczy,
zapalniczki dla palaczy, parowniki przewodowe do elektronicznych
papierosów i elektronicznych urządzeń do palenia, wyroby tytoniowe do podgrzania, urządzenia elektroniczne i ich części do podgrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do inhalacji, płynne roztwory nikotyny do użytku
w papierosach elektronicznych, elektroniczne urządzenia do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne jako substytut tradycyjnych papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji
aerozoli zawierających nikotynę, urządzenia do odparowywania
doustnego do użytku przez palaczy, produkty tytoniowe i namiastki
tytoniu, artykuły dla palaczy dotyczące papierosów elektronicznych.
(111) 319464
(220) 2018 10 04
(210) 491294
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) UNIGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żyrardów, PL.
(540) KAWIARNIA HERBACIARNIA TYGIELEK
(540)

(531) 11.03.14, 11.03.25, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 5 herbata do celów leczniczych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, herbata z ziół do celów leczniczych, herbata
dla astmatyków, żywność dietetyczna do celów leczniczych, napoje
przystosowane do celów medycznych, 30 kawa, aromaty kawowe,
napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa
nie palona, kawa nienaturalna, czekolada, napoje na bazie czekolady, herbata, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, chleb
ze smalczykiem domowym, pieczywo zapiekane, żywność na bazie
mąki, kopytka, naleśniki, uszka, paszteciki, ciasta, ciastka, dania gotowe na bazie mąki, dania chłodzone na bazie mąki, pierogi, makarony, kluski, potrawy na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, pizza,
zapiekanki, placki, mięso w cieście, ozdoby jadalne do ciasta, ciasta
mączne, ciasto na ciastka, sosy do sałatek, pampuchy, pyzy, aromaty
do ciasta inne niż esencje, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, kanapki,
tosty, gofry, lody, jogurt mrożony jako lody spożywcze, 43 restauracje, kawiarnie, herbaciarnie, puby, kafeterie, bary szybkiej obsługi,
usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, przygotowanie
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 319465
(220) 2018 10 04
(210) 491296
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) UNIGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żyrardów, PL.
(540) TYGIELEK
(510), (511) 5 herbata do celów leczniczych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, herbata z ziół do celów leczniczych, herbata
dla astmatyków, żywność dietetyczna do celów leczniczych, napoje
przystosowane do celów medycznych, 30 kawa, aromaty kawowe,
napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa
nie palona, kawa nienaturalna, czekolada, napoje na bazie czekolady, herbata, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, chleb
ze smalczykiem domowym, pieczywo zapiekane, żywność na bazie
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mąki, kopytka, naleśniki, uszka, paszteciki, ciasta, ciastka, dania gotowe na bazie mąki, dania chłodzone na bazie mąki, pierogi, makarony, kluski, potrawy na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, pizza,
zapiekanki, placki, mięso w cieście, ozdoby jadalne do ciasta, ciasta
mączne, ciasto na ciastka, sosy do sałatek, pampuchy, pyzy, aromaty
do ciasta inne niż esencje, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, kanapki,
tosty, gofry, lody, jogurt mrożony jako lody spożywcze, 43 restauracje, kawiarnie, herbaciarnie, puby, kafeterie, bary szybkiej obsługi,
usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, przygotowanie
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.

(111) 319466
(220) 2018 10 04
(210) 491298
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) LINER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki, PL.
(540) ABRAKADABRA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe.
(111) 319467
(220) 2018 10 05
(210) 491319
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 19
(732) MUSIC COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PZDR
(510), (511) 9 dyski magnetyczne, dyski optyczne, karty magnetyczne zakodowane, kasety video, magnetyczne nośniki danych, nośniki
do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, płyty CD
i DVD, oprogramowanie komputerowe nagrane, pamięci zewnętrzne
USB, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty fonograficzne, podkładki pod myszy komputerowe, programy komputerowe jako software ładowalny, publikacje elektroniczne jako moduły
ładowalne, słuchawki na uszy, 16 afisze, plakaty, broszury, albumy, fotografie wydrukowane, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, komiksy, materiały drukowane, śpiewniki, nuty, karty okolicznościowe,
wydawnictwa jednorazowe wydrukowane, 25 odzież, nakrycia głowy, 35 produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną, oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich: zapisów koncertów, zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, plików
muzycznych, publikacji z dziedziny muzyki, nut, fotografii, odzieży,
nakryć głowy, 38 usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: muzyki, rozrywki, kultury, prowadzenia forów, udostępniania
zapisów koncertów, audycji radiowych i telewizyjnych, informacji
o programach i repertuarze, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, organizowanie, wykonywanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie spektakli, wystawianie spektakli na żywo,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i rozrywki, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, producenckie usługi muzyczne, produkcja
filmów innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
publikowanie elektroniczne on-line książek, periodyków i wydawnictw jednorazowych, rezerwacja miejsc na spektakle, widowiska
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi prezenterów muzyki.
(111) 319468
(220) 2018 10 05
(210) 491321
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 19
(732) MUSIC COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PIOSENKI Z DRUGIEJ RĘKI
(510), (511) 9 dyski magnetyczne, dyski optyczne, karty magnetyczne zakodowane, kasety video, magnetyczne nośniki danych, nośniki
do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, płyty CD
i DVD, oprogramowanie komputerowe nagrane, pamięci zewnętrzne
USB, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty fonograficzne, podkładki pod myszy komputerowe, programy komputerowe jako software ładowalny, publikacje elektroniczne jako moduły
ładowalne, słuchawki na uszy, 16 afisze, plakaty, broszury, albumy, fo-
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tografie wydrukowane, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, komiksy, materiały drukowane, śpiewniki, nuty, karty okolicznościowe,
wydawnictwa jednorazowe wydrukowane, 25 odzież, nakrycia głowy, 35 produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną, oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich: zapisów koncertów, zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, plików
muzycznych, publikacji z dziedziny muzyki, nut, fotografii, odzieży,
nakryć głowy, 38 usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: muzyki, rozrywki, kultury, prowadzenia forów, udostępniania
zapisów koncertów, audycji radiowych i telewizyjnych, informacji
o programach i repertuarze, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, organizowanie, wykonywanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie spektakli, wystawianie spektakli na żywo,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i rozrywki, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, producenckie usługi muzyczne, produkcja
filmów innych niż reklamowych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
publikowanie elektroniczne on-line książek, periodyków i wydawnictw jednorazowych, rezerwacja miejsc na spektakle, widowiska
rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi prezenterów muzyki.

(111) 319469
(220) 2018 10 06
(210) 491347
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 26
(732) ALEKSANDROW STANISŁAW POLEXPERT, Łódź, PL.
(540) POLEXPERT
(510), (511) 25 odzież, galanteria odzieżowa, odzież damska, odzież
męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, odzież
wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt
i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież
wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, sukienki, suknie, t-shirty, koszulki, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, 42 projektowanie
mody, projektowanie odzieży, obuwia, biżuterii, torebek, projektowanie akcesoriów mody.
(111) 319470
(220) 2018 10 08
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GAZETA PRAWNA.PL
(540)

(210) 491361

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.07, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty,
książki, materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje
wymiennokartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności biurowych,
usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania, doradztwo ekonomiczne, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów 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
komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem
multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wia-
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domości, 41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line
książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi
w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, szkoleń i kongresów, organizacja wystaw, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi organizowania
konkursów, plebiscytów i rankingów.

(111) 319471
(220) 2018 10 04
(210) 491279
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) POLYGRUND VC 360
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.
(111) 319472
(220) 2018 10 02
(210) 491195
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Hala Hutnik
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów
biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych
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i garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych oraz wynajmowanie
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.

(111) 319473
(220) 2018 10 08
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FORSAL.PL
(540)

(210) 491363

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.11, 26.15.03, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty,
książki, materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje
wymiennokartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności biurowych,
usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania, doradztwo ekonomiczne, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów 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
komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem
multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line
książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi
w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, szkoleń i kongresów, organizacja wystaw, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi organizowania
konkursów, plebiscytów i rankingów.
(111) 319474
(220) 2018 10 08
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) dziennik.pl
(540)

(210) 491364

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 01.05.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty,
książki, materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje
wymiennokartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności biurowych,
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usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania, doradztwo ekonomiczne, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów 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
komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem
multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-Iine
książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi
w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, szkoleń i kongresów, organizacja wystaw, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi organizowania
konkursów, plebiscytów i rankingów.

(111) 319475
(220) 2018 10 08
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) dziennik.pl ROZRYWKA
(540)

(210) 491366

Kolor znaku: czarny, biały, ciemnoróżowy
(531) 01.05.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty,
książki, materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje
wymiennokartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności biurowych,
usługi w zakresie Informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania, doradztwo ekonomiczne, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów 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
komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności Informacyjnych z wykorzystaniem
multimediów I Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu Informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line
książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi
w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, szkoleń i kongresów, organizacja wystaw, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi organizowania
konkursów, plebiscytów i rankingów.
(111) 319476
(151) 2019 03 06

(220) 2018 10 08
(441) 2018 11 19

(210) 491388
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(732) Global Esprit Inc., New Taipei City, TW.
(540) KONA81
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01
(510), (511) 18 torby alpinistyczne, torby turystyczne, sportowe
torby, torby gimnastyczne, torby, torby biznesowe, torby plażowe,
portmonetki z siatki oczkowej, organizery podróżne przystosowane
do bagażu, myśliwskie worki jako akcesoria do polowań, podróżne torby na ubranie, uchwyty do noszenia toreb z zakupami, bigle
do torebek, torebki, chlebaki, sznurkowe siatki na zakupy, randsels
(japońskie tornistry szkolne), plecaki, sakwy, teczki szkolne, torby
na zakupy, skórzane pasy na ramię, torby na narzędzia (puste), torby
na narzędzia (skórzane) (puste), bagaż, kosmetyczki bez wyposażenia, torby na zakupy na kółkach.
(111) 319477
(220) 2018 10 08
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) MP AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek, PL.
(540) MP AUTO
(540)

(210) 491397

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi przewozowe towarów, przewóz samochodami
ciężarowymi.
(111) 319478
(220) 2018 10 08
(210) 491401
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 19
(732) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) LAKIER HYBRYDOWY Szkiełko
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci,
preparaty do pielęgnacji paznokci, 44 manicure.
(111) 319479
(220) 2018 10 08
(210) 491403
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 19
(732) MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały, PL.
(540) przetwory babuni
(510), (511) 29 jaja, jaja w proszku, konserwowane warzywa, olej
rzepakowy jadalny, oleje spożywcze, przecier pomidorowy, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, spożywczy olej sezamowy, warzywa
w puszkach, 30 keczup, majonez, musztarda, pesto [sos], przyprawy,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sos sojowy, sosy (przyprawy),
sosy do makaronów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe.
(111) 319480
(220) 2018 10 11
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) KUŚ ADAM AKPOL, Kraśnik, PL.
(540) AKPOL
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01

(210) 491522
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(510), (511) 1 nieprzetworzone tworzywa sztuczne, tworzywa
sztuczne w postaci dyspersji, tworzywa sztuczne w postaci płynów,
tworzywa sztuczne w postaci mas, tworzywa sztuczne w postaci
granulek, tworzywa sztuczne w postaci pastylek, tworzywa sztuczne
w postaci pianek, tworzywa sztuczne w postaci płatków, tworzywa
sztuczne w postaci emulsji, tworzywa sztuczne w formie żelu, nieprzetworzone tworzywa sztuczne do użytku przemysłowego, tworzywa sztuczne w postaci surowej, wszystkie wymienione produkty otrzymane w wyniku recyklingu do zastosowania w przemyśle,
17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, tworzywa sztuczne z odzysku, kompozyty z tworzyw sztucznych po recyklingu, materiały
z tworzyw sztucznych w formie bloków jako półprodukty, materiały
z tworzyw sztucznych w formie taśm jako półprodukty, materiały
z tworzyw sztucznych w formie paneli jako półprodukty, materiały
z tworzyw sztucznych w formie płyt jako półprodukty, materiały
z tworzyw sztucznych w formie folii jako półprodukty, produkty
z tworzyw sztucznych w formie profili, półobrobione, materiały
z tworzyw sztucznych w formie arkuszy jako półprodukty, wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci belek, bloków, granulatu, prętów,
płyt i rur do celów produkcyjnych, materiały z tworzyw sztucznych
pochodzące z recyklingu, do użytku w produkcji, wszystkie wymienione produkty otrzymane w wyniku recyklingu do zastosowania
w przemyśle, 40 przetwarzanie tworzyw sztucznych, recykling tworzyw sztucznych, wytłaczanie tworzyw sztucznych, recykling odpadów i śmieci, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling].

(111) 319481
(220) 2018 10 15
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 26
(732) OFICYNA LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) EDUTORi
(540)

(210) 491602

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania],
czasopisma elektroniczne, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane magnetycznie, dyski do przechowywania danych, dyski do rejestrowania dźwięku, dyski kompaktowe audio, dyski kompaktowe
[CD-ROM-Y], dyski magnetyczne, dyski optyczne zapisane, dyskietki,
dyski komputerowe, dyski optyczne, edukacyjne oprogramowanie
komputerowe, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, edukacyjne aplikacje na tablety, edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne
aplikacje komputerowe, e-booki, elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, komputery, programy komputerowe, programy komputerowe do celów
edukacji, programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, publikacje elektroniczne, 16 publikacje edukacyjne, podręczniki
edukacyjne, czasopisma branżowe, notesy, papier do pisania [listowy], papier w arkuszach [artykuły piśmienne], podręczniki, segregatory, skoroszyty do dokumentów, taśmy przylepne do celów biurowych, teczki na dokumenty, zeszyty, zakładki do książek, 35 agencje
reklamowe, analiza rynku, audyt przedsiębiorstw, badania opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja
materiałów reklamowych, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych,
agencje reklamowe, analiza rynku, audyt przedsiębiorstw, badania
opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dystrybucja materiałów reklamowych, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie informacji w zakresie badań
rynkowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania
personelem, obróbka tekstów, outsourcing [doradztwo biznesowe],
pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu, pomoc
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w zarządzaniu personelem, porady w zakresie działalności gospodarczej, prenumeraty dzienników elektronicznych, przeprowadzanie
ankiet badawczych on-line z zakresu zarządzania firmą, przeprowadzanie badań opinii publicznej, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, publikowanie
materiałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, skomputeryzowane
usługi w zakresie zarządzania bazami danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie bazami
danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, 41 szkolenia
edukacyjne, badania edukacyjne, usługi edukacyjne, seminaria edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne
w zakresie zarządzania, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie
szkoleń, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie
informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja (informacje o-), kursy
korespondencyjne, nauka na odległość, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], kształcenie praktyczne [pokazy], kursy szkoleniowe, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, nauczanie i szkolenia, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych,
organizacja seminariów, organizacja szkoleń, organizacja webinariów,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie seminariów dotyczących edukacji,
prowadzenie kursów, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna
on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w Internecie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie
materiałów multimedialnych on-line, publikowanie tekstów edukacyjnych, skomputeryzowane szkolenia, sympozja związane z edukacją, szkolenia dla dorosłych, szkolenia nauczycieli, tłumaczenia, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo,
udostępnianie publikacji on-line, usługi edukacyjne świadczone dla
nauczycieli dzieci, usługi informacyjne dotyczące szkół, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi przedszkoli [edukacja], usługi nauki
na odległość świadczone on-line, usługi szkół [edukacja], wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), 42 doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konserwacja programów
komputerowych, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja
systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, instalacje
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowanie
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
platforma jako usługa [PaaS], przechowywanie danych on-line, wynajmowanie (udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych.

(111) 319482
(220) 2018 10 15
(210) 491603
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 26
(732) TMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomża, PL.
(540) TMT
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.
(111) 319483
(151) 2019 03 12

(220) 2018 10 12
(441) 2018 11 26

(210) 491566
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(732) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) ENVIO GROUP PRACUJEMY DLA CIEBIE
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu
i dostaw, zarządzane biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw,
administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw,
39 transport, transport pasażerski, transport ładunków, usługi
w zakresie transportu towarów, wypożyczanie środków transportu, spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, organizowanie
transportu, czarterowanie transportu, rezerwacja transportu, rezerwowanie transportu, maklerstwo transportowe, usługi transportowe, usługi pośrednictwa transportowego, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, magazynowanie
ładunku przed transportem, pakowanie artykułów do transportu,
pakowanie towarów podczas transportu, organizowanie transportu
i podróży, wynajem pojazdów transportowych na umowę, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, usługi doradcze związane z transportem, usługi konsultacyjne związane z transportem, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, odbiór, transport i dostawa towarów, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną,
pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną i wodną, magazynowanie ładunku
przed transportem.
(111) 319484
(220) 2018 10 15
(210) 491595
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) FUNDACJA POKOLENIA POKOLENIOM, Pruszków, PL.
(540) FUNDACJA POKOLENIA POKOLENIOM
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 25.07.01, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 papiery, druki, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, katalogi, plakaty,
zaproszenia, broszury, ulotki reklamowe i informacyjne, 35 usługi reklamy, w tym on-line w sieci komputerowej, samodzielne i w koprodukcji, marketing i promocja wydarzeń z obszaru: edukacja, kultura
i sztuka, gromadzenie serwisów informacyjnych z zakresu: edukacja,
kultura i sztuka, promocja twórców kultury i sztuki oraz ich dorobku,
doradztwo organizacyjne w prowadzeniu interesów na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, higieny życia, rozwoju oświaty
i wychowania, opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, organizowanie wernisaży i wystaw z obszaru: kultura i sztuka, 36 usługi
w zakresie organizowania funduszy na cele dobroczynne, zbieranie
funduszy na wspomaganie i ochronę zdrowia, profilaktykę zdrowotną, higienę życia, rozwój oświaty i wychowania, opiekę i pomoc społeczną, wynajmowanie pomieszczeń i nieruchomości związane z realizacją tych celów, sponsorowanie finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych związanych z realizację powyższych celów,
41 edukacja i specjalistyczny trening w dziedzinie propagowania
wiedzy w zakresie kultury, oświaty i wychowania, opieki i pomocy
społecznej, organizacja szkoleń i kursów, kongresów, konferencji,
sympozjów, seminariów o tematyce: kultura, sztuka, edukacja, nauka
języków obcych, publikowanie książek i tekstów o tematyce: kultura,
sztuka, edukacja, usługi na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie udostępniania wiedzy i doświadczeń, dotyczących działalności w obszarze edukacji, kultury, sztuki i profilaktyki zdrowia.
(111) 319485
(220) 2018 10 15
(210) 491601
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 26
(732) OFICYNA LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) EDUTORi
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], czasopisma elektroniczne, dane zapisane elektronicznie, dane
zapisane magnetycznie, dyski do przechowywania danych, dyski
do rejestrowania dźwięku, dyski kompaktowe audio, dyski kom-
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paktowe [CD-ROM-Y], dyski magnetyczne, dyski optyczne zapisane, dyskietki, dyski komputerowe, dyski optyczne, edukacyjne
oprogramowanie komputerowe, edukacyjne materiały na zajęcia,
do pobrania, edukacyjne aplikacje na tablety, edukacyjne aplikacje
mobilne, edukacyjne aplikacje komputerowe, e-booki, elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach
komputerowych, komputery, programy komputerowe, programy
komputerowe do celów edukacji, programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, publikacje elektroniczne, 16 publikacje
edukacyjne, podręczniki edukacyjne, czasopisma branżowe, notesy,
papier do pisania [listowy], papier w arkuszach [artykuły piśmienne],
podręczniki, segregatory, skoroszyty do dokumentów, taśmy przylepne do celów biurowych, teczki na dokumenty, zeszyty, zakładki
do książek, 35 agencje reklamowe, analiza rynku, audyt przedsiębiorstw, badania opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych,
gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie
informacji w zakresie badań rynkowych, agencje reklamowe, analiza
rynku, audyt przedsiębiorstw, badania opinii publicznej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych,
gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania personelem, obróbka
tekstów, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zakresie
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie rekrutacji personelu
i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu personelem, porady w zakresie działalności gospodarczej, prenumeraty dzienników elektronicznych, przeprowadzanie ankiet
badawczych on-line z zakresu zarządzania firmą, przeprowadzanie
badań opinii publicznej, reklama, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, publikowanie materiałów
reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, skomputeryzowane usługi przetwarzania
informacji z zakresu działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, skomputeryzowane usługi
w zakresie zarządzania bazami danych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie bazami
danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, 41 szkolenia edukacyjne, badania edukacyjne, usługi edukacyjne, seminaria
edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo
w zakresie szkoleń, dostarczanie informacji dotyczących edukacji,
dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, informacje o edukacji, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], kształcenie praktyczne [pokazy], kursy szkoleniowe, multimedialne wydania czasopism, multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, nauczanie i szkolenia, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie
kursów edukacyjnych, organizacja seminariów, organizacja szkoleń,
organizacja webinariów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, prowadzenie kursów, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja książek i czasopism
elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja
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materiałów edukacyjnych, publikowanie czasopism internetowych,
publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie materiałów multimedialnych
on-line, publikowanie tekstów edukacyjnych, skomputeryzowane
szkolenia, sympozja związane z edukacją, szkolenia dla dorosłych,
szkolenia nauczycieli, tłumaczenia, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie publikacji
on-line, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi
informacyjne dotyczące szkół, usługi instruktażowe i szkoleniowe,
usługi przedszkoli [edukacja], usługi nauki na odległość świadczone on-line, usługi szkół [edukacja], wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze), 42 doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konserwacja programów komputerowych,
opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, instalacje oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowanie komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, platforma jako
usługa [PaaS], przechowywanie danych on-line, wynajmowanie
(udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych.

(111) 319486
(220) 2018 10 11
(210) 491529
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) GONTARZ PRZEMYSŁAW PROJEKT JABŁKO, Wałbrzych, PL.
(540) Rezerwat JABŁEK
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 05.07.13, 07.15.22, 05.03.13, 26.01.01, 29.01.11
(510), (511) 32 soki owocowe w tym soki z bezalkoholowe, ekstrakty
owocowe koncentraty owocowe do sporządzania soków i napojów.
(111) 319487
(220) 2018 10 11
(210) 491540
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 26
(732) SEREMAK KATARZYNA STREFA TERAPII I EDUKACJI
RODZINNEJ, Kraków, PL.
(540) LABORATORIUM badań neurorozwoju i relacji
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, bordowy, biały
(531) 02.09.25, 01.13.15, 16.01.06, 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 badania i usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie.
(111) 319488
(220) 2018 10 11
(210) 491541
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 26
(732) SEREMAK KATARZYNA STREFA TERAPII I EDUKACJI
RODZINNEJ, Kraków, PL.
(540) Strefa Terapii i Edukacji Rodzinnej
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(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, bordowy
(531) 02.07.23, 02.07.12, 15.07.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, 44 usługi medyczne/psychologiczne/psychoterapeutyczne.
(111) 319489
(220) 2018 10 11
(210) 491542
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 26
(732) SEREMAK KATARZYNA STREFA TERAPII I EDUKACJI
RODZINNEJ, Kraków, PL.
(540) MASTeR
(540)

Kolor znaku: szary, jasnozielony, czerwony
(531) 21.03.05, 26.05.04, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie-metodologia, 44 usługi medyczne/psychologiczne/psychoterapia.
(111) 319490
(220) 2018 10 11
(210) 491543
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 26
(732) SEREMAK KATARZYNA STREFA TERAPII I EDUKACJI
RODZINNEJ, Kraków, PL.
(540) PRZEDSZKOLE HARMONIA
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 04.05.21, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie.
(111) 319491
(220) 2018 10 15
(210) 491604
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 26
(732) TMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomża, PL.
(540) SPAGHETTINO
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.
(111) 319492
(220) 2018 10 14
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 26
(732) KONECKO JOANNA ALEXTOUR, Wicko, PL.
(540) ALEXtour
(540)

(210) 491605

Kolor znaku: niebieski, zielony, jasnopomarańczowy,
jasnoniebieski, czerwony, jasnozielony, ciemnoróżowy,
ciemnopomarańczowy, ciemnoniebieski, jasnoróżowy, fioletowy,
żółty, ciemnozielony
(531) 01.03.02, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, usługi biura turystycznego
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w celu rezerwacji podróży, organizacja wycieczek turystycznych,
usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, usługi pilotów wycieczek, usługi
w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, usługi
transportowe, transport pasażerów i ich bagażu, transport bagażu
pasażerów, autobusowe usługi transportowe, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, doradztwo w zakresie podróży, koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, agencje rezerwacji podróży, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu
podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji
i zamówień na transport, organizowanie wycieczek z przewodnikiem,
41 wydawanie przewodników turystycznych, publikowanie katalogów
dotyczących turystyki, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja szkoleń, organizowanie
wycieczek w celach rozrywkowych, 43 rezerwacja zakwaterowania dla
turystów, organizowanie zakwaterowania dla turystów, usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, usługi biur podróży
w zakresie organizowania zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania.

(111) 319493
(220) 2018 10 14
(210) 491606
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 26
(732) KONECKO JOANNA ALEXTOUR, Wicko, PL.
(540) Alextour
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, usługi biura turystycznego
w celu rezerwacji podróży, organizacja wycieczek turystycznych,
usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, usługi pilotów wycieczek, usługi
w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, usługi
transportowe, transport pasażerów i ich bagażu, transport bagażu
pasażerów, autobusowe usługi transportowe, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, doradztwo w zakresie podróży, koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, agencje rezerwacji podróży, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu
podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji
i zamówień na transport, organizowanie wycieczek z przewodnikiem,
41 wydawanie przewodników turystycznych, publikowanie katalogów
dotyczących turystyki, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja szkoleń, organizowanie
wycieczek w celach rozrywkowych, 43 rezerwacja zakwaterowania dla
turystów, organizowanie zakwaterowania dla turystów, usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, usługi biur podróży
w zakresie organizowania zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania.
(111) 319494
(220) 2018 10 15
(210) 491608
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 26
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Sano gesunde Tiere
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty witaminowe, 29 mleko, produkty mleczne, 31 preparaty
zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza
dla zwierząt tucznych, pasza dla bydła, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(111) 319495
(220) 2018 10 15
(210) 491609
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 26
(732) SZAPOWAL SERGIUSZ INPL GROUP, Lublin, PL.
(540) inPL group
(510), (511) 35 usługi księgowe, usługi podatkowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, fakturowanie, usługi marketingowe.
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(111) 319496
(220) 2018 10 15
(210) 491610
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 26
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Sano Zdrowe zwierzęta
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne,
preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty
witaminowe, 29 mleko, produkty mleczne, 31 preparaty zwiększające
niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, pasza dla bydła, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów
i innych zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 319497
(220) 2018 10 15
(210) 491616
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapeszt, HU.
(540) BIOVITAL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, suplementy diety.
(111) 319498
(220) 2018 10 15
(210) 491617
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) ENERGOPOL-TRADE-OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) ENERGOPOL
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, czerwony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 26.02.07, 26.02.19, 26.03.06
(510), (511) 37 wznoszenie budynków i innych konstrukcji, usługi budowlane, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa infrastruktury wodno-lądowej.
(111) 319499
(220) 2018 10 15
(210) 491618
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) TUR
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dodatki witaminowe i mineralne, mineralne suplementy diety, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające kazeinę, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty
pobudzające apetyt, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, proszki jako zamienniki posiłków, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie
z witamin, suplementy diety z białkiem sojowym, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca
pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki
sportowe, bokserki, dresy, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów,
odzież sportowa, odzież gimnastyczna.
(111) 319500
(220) 2018 10 15
(210) 491620
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) KOKS
(510), (511) 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, bokserki, dresy, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu [odzież], koszulki
do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna.
(111) 319501
(220) 2018 10 16
(210) 491659
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
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(540) BIELENDA BODY POSITIVE
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty
do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji
włosów, wszystkie ww. towary zawarte w tej klasie z przeznaczeniem dla kobiet.
(111) 319502
(220) 2018 10 16
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) IWIŃSKA KRYSTYNA, Warszawa, PL.
(540) ACT ADVANCED CLINICAL TRIALS
(540)

(210) 491676

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 03.07.22, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 42 badania kliniczne.
(111) 319503
(220) 2018 10 16
(210) 491680
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) AMP-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra, PL.
(540) RUBEN HOTEL
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.07.19, 26.11.08, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 41 hazard, kształcenie praktyczne również z pokazami,
nauczanie indywidualne, nocne kluby, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii,
organizowanie przedstawień teatralnych, organizowanie widowisk,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć, prowadzenie zajęć fitness, sprawdziany edukacyjne, świadczenie usług w zakresie karaoke, usługi artystów estradowych, usługi klubowe, usługi
klubów zdrowia, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie oświaty także
nauczanie, usługi związane z dyskotekami, wystawianie spektakli
rewiowych, 43 bary szybkiej obsługi także snack-bary, biura zakwaterowania w hotelach pensjonatach, domy turystyczne, kafeterie
i bufety, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, stołówki, usługi barowe, usługi
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
i zarządzanie przyjazdami i wyjazdami, usługi restauracyjne, usługi
rezerwacji pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 319504
(220) 2018 10 16
(210) 491682
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 26
(732) Gebr. Baldauf GmbH & Co.KG, Lindenberg/Allgäu, DE.
(540) POLNE KWIATY
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, serwatka, produkty mleczarskie i ich substytuty, kwaśne mleko, masło, ser, ser twardy, ser
miękki, ser gotowany, ziarnisty ser świeży, ser chudy, ser twarogowy,
ser pleśniowy, ser topiony, dipy serowe, ser w proszku, substytut
sera, paluszki serowe, mieszanki serowe, fondue serowe, ser przetworzony, ser cheddar, ser dojrzewający, ser typu twarogowego, ser
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biały, ser wędzony, ser tarty gotowy do spożycia, ser z przyprawami,
ser z ziołami, ser niedojrzewający świeży, maślanka, mleko skondensowane, kefir, śmietanka [produkty mleczarskie], świeża śmietana,
jogurt, desery jogurtowe, napoje jogurtowe, twaróg, biały ser z chudego mleka, pasty do smarowania zawierające tłuszcze, przetwory
twarożkowe, preparaty do sporządzania jogurtu, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, oleje jadalne aromatyzowane, margaryna, smalec.

(111) 319505
(220) 2018 10 17
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) KILIŚ EWA INFORME, Warszawa, PL.
(540) ORANGETAXI.PL
(540)

(210) 491695

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 01.17.11, 05.07.11, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, organizowanie transportu taksówkowego, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek
za pomocą aplikacji mobilnych, doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie,
usługi pośrednictwa transportowego, obsługa przeprowadzek.
(111) 319506
(220) 2018 10 18
(210) 491773
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 26
(732) SZCZEPLIK DOMINIKA LILLAMAI, Świdnica, PL.
(540) LillaMai
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i toaletowe.
(111) 319507
(220) 2018 10 19
(210) 491780
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) BIOSTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik, PL.
(540) medfile
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania
biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, komputerowe
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, hosting serwerów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie programów komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, tworzenie
programów komputerowych dla gabinetów medycznych, stomatologicznych i fizjoterapii, tworzenie aplikacji mobilnych dotyczących
zarządzania kalendarzem wizyt z poziomu smartfona, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych,
usługi dotyczące tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.
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(111) 319508
(220) 2018 10 19
(210) 491796
(151) 2019 03 25
(441) 2018 12 03
(732) ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
IGP SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Świecie, PL.
(540) CORONOVIA
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama zewnętrzna,
usługi marketingowe, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, usługi marketingowe, obsługa administracyjna firm na zlecenie, usługi
w zakresie porównywania cen, usługi związane z listami prezentów,
wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, reklama zewnętrzna, pokazy towarów, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 agencje nieruchomości, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, wycena nieruchomości, pobieranie czynszu, 42 projektowanie budowlane, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, projektowanie urbanistyczne, 45 doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen, prawne administrowanie licencjami, usługi monitorowania prawnego, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.
(111) 319509
(220) 2018 10 19
(210) 491802
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) DR. OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) dermopharma Dr. Optima
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy
(531) 05.03.13, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty do użytku osobistego, balsamy do celów kosmetycznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych,
dezodoranty dla ludzi, emulsje do ciała, kosmetyki do użytku osobistego, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], mleczko kosmetyczne,
mydła i żele, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, płyn do kąpieli, płyn do czyszczenia zębów, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, środki do czyszczenia zębów,
waciki do celów kosmetycznych, żele do golenia, zmywacze do paznokci [kosmetyki], 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, ekstrakty
roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy do użytku dermatologicznego, lecznicze szampony, plastry, preparaty i artykuły
higieniczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi.
(111) 319510
(220) 2018 10 19
(210) 491804
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) GROUP SERVICE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Flowers MAFIA
(540)

Kolor znaku: beżowy, czarny, ciemnoczerwony
(531) 05.05.21, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, 39 dostarczanie kwiatów,
transport kwiatów.

2182

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 319511
(220) 2018 10 19
(210) 491806
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) DOMISZ MAŁGORZATA VERUS KANCELARIA PODATKOWOKSIĘGOWA, Tuchola, PL.
(540) VERUS
(510), (511) 35 prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
przygotowywanie zgłoszeń i deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych, usługi kadrowo-płacowe, doradztwo księgowe w zakresie
podatków, usługi księgowe, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie rozliczeń podatkowych i finansowych oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, przygotowywanie zgłoszeń i deklaracji podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych,
prowadzenie dokumentacji podatkowej, usługi doradcze w sprawach rachunkowo-księgowych.
(111) 319512
(220) 2018 10 19
(210) 491810
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) AL BA PODLASKIE CENTRUM MIĘSNE ŻURAW I GRYKO
SPÓŁKA JAWNA, Białystok, PL.
(540) DE LUX Swojscy
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, biały
(531) 01.01.03, 26.01.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 wyroby wędliniarskie, mięso i przetwory mięsne, podroby i wyroby podrobowe, wyroby garmażeryjne z mięsa i podrobów, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, tłuszcze spożywcze, flaki.
(111) 319513
(220) 2018 10 19
(210) 491812
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) PZPN Łączy nas trening
(510), (511) 9 nagrane na płyty i inne nośniki filmy i programy, filmy animowane, 16 książki, czasopisma, fotografie, foldery, karty
pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładki,
obwoluty, publikacje, teczki, notesy, segregatory, naklejki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych,
a zwłaszcza piłkarskich, usługi zarządzania plikami komputerowymi,
usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń
reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
organizowania targów handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów
reklamowych, 38 transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
41 usługi: organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów,
kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych,
usługi montażu programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
filmów, produkcja filmów animowanych, produkcja filmów szkoleniowych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, doradztwo w zakresie treningu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, organizacja
i przeprowadzanie treningów z zakresu piłki nożnej, udzielanie informacji związanych z treningiem sportowym za pośrednictwem strony
internetowej online, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi
tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
(111) 319514
(220) 2018 10 19
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) SZCZUCZKO JANUSZ, Cianowice, PL.
(540)

(210) 491815
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(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 03.07.17, 15.01.13, 29.01.01
(510), (511) 12 drony cywilne, drony wyposażone w kamerę, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkolenie.
(111) 319515
(220) 2018 10 15
(210) 491623
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) TMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomża, PL.
(540) TMT
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy, czerwony, niebieski,
zielony, żółty, złoty
(531) 03.04.02, 03.07.07, 06.03.14, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24,
24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 26.01.04, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne.
(111) 319516
(220) 2018 10 15
(210) 491628
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) INSTYTUT KULINARNY
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, broszury, afisze, plakaty, drukowane publikacje, katalogi, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), prospekty, publikacje reklamowe,
publikacje promocyjne, naklejki, nalepki, notesy podręczne, ulotki,
kartonowe pudełka do pakowania, 35 usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami spożywczymi, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne: organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, organizacja pokazów i wystaw, w celach handlowych
lub reklamowych, usługi informacyjne dla konsumentów, pokazy towarów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie szkoleń
w dziedzinie kulinarnej, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, pokazy (do celów
szkoleniowych), organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym,
organizowanie imprez rekreacyjnych, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, restauracje oferujące dania na wynos, usługi
gastronomiczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
z zakresu cateringu, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność
za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, usługi przygotowywania dań na zamówienie, usługi obsługi imprez kulinarnych.
(111) 319517
(220) 2018 10 15
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) MAŁEK ANDRZEJ, Częstochowa, PL.
(540) Eden Młodości

(210) 491632
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(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do uzdatniania wody, 44 usługi terapii naturalnej, hydroterapia, inhalacje.
(111) 319518
(220) 2018 10 15
(210) 491633
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) PAKER
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dodatki witaminowe i mineralne, mineralne suplementy diety, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające kazeinę, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty
pobudzające apetyt, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, proszki jako zamienniki posiłków, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie
z witamin, suplementy diety z białkiem sojowym, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca
pot, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki
sportowe, bokserki, dresy, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów,
odzież sportowa, odzież gimnastyczna.
(111) 319519
(220) 2018 10 25
(210) 492016
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) KALIŃSKA MONIKA, Wrocław, PL.
(540) praktidiet
(510), (511) 41 organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej
i żywienia, kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, prowadzenie
kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdrowia,
prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów,
prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenie w zakresie
ziołolecznictwa, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi w zakresie
edukacji dietetycznej, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych
z dietą, szkolenie w zakresie diety (nie medyczne), szkolenie w zakresie
żywienia (nie medyczne), 44 badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo
dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo żywieniowe, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie alergii, leczenie
w zakresie kontroli wagi ciała, nadzór nad programami redukcji wagi,
ocena kontroli wagi, ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna,
opieka zdrowotna związana z głodówką, ośrodki zdrowia, planowanie
i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania,
poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo
związane z dietą, sanatoria, usługi sanatoriów, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, świadczenie usług w zakresie opieki
zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych,
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania,
udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych
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z odżywianiem, usługi dietetyków, usługi domów opieki, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze dotyczące odżywiania,
usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
doradcze w zakresie laktacji, usługi doradcze w zakresie odchudzania,
usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa dietetycznego
(medyczne), usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi
doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi medyczne, usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi,
usługi opieki poporodowej dla kobiet, usługi opieki zdrowotnej, usługi
świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie kontrolowania wagi,
usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej,
usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, ziołolecznictwo, doradztwo dotyczące
opieki nad osobami starszymi (w zakresie zdrowia), usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej (medyczne).

(111) 319520
(220) 2018 10 25
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 03
(732) FUNDACJA ZANIM, Otwock, PL.
(540) STREFA MOCY
(540)

(210) 492031

Kolor znaku: biały, szary, ciemnoszary, bordowy
(531) 21.03.21, 29.01.14, 27.05.01, 24.17.05, 26.01.01, 26.01.05
(510), (511) 41 szkolenia religijne, edukacja religijna, usługi edukacyjne dotyczące rozwoju religijnego, kursy szkoleniowe dotyczące
zagadnień religijnych, 45 usługi religijne, organizowanie ceremonii
religijnych, organizowanie zgromadzeń religijnych, udostępnianie
informacji o religii.
(111) 319521
(220) 2018 10 25
(210) 492035
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 03
(732) BGC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) ENERGY INDUSTRY MIXER
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 01.15.03, 29.01.12, 27.05.01, 27.01.01
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo
w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie szkoleń
biznesowych, organizowanie targów i wystaw, publikacje multimedialne, publikowanie elektroniczne, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie tekstów.
(111) 319522
(220) 2018 10 26
(210) 492044
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 03
(732) SADOWSKI ROMAN, Grudziądz, PL.
(540) KUNTERSZTYN
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane.
(111) 319523
(151) 2019 03 21

(220) 2018 10 29
(441) 2018 12 03

(210) 492153
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(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) TREXIMIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi.
(111) 319524
(220) 2018 10 29
(210) 492154
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) HELLENA ORANŻADA WESOŁYCH ŚWIĄT!
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, niebieski, biały, fioletowy, zielony,
brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
24.17.01, 24.17.04, 02.01.01, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.27, 01.01.05,
18.01.11, 18.01.12, 18.01.23, 19.08.01, 19.08.07, 01.11.12, 01.15.17,
09.01.10, 19.03.03, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada.
(111) 319525
(220) 2018 10 29
(210) 492155
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.27, 29.01.14, 16.03.13,
09.05.12, 09.03.16, 09.03.17, 09.07.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada.
(111) 319526
(220) 2018 10 29
(210) 492156
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty, czarny
(531) 29.01.14, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.27, 16.03.13, 19.07.01, 19.07.09,
09.05.12, 09.03.02, 09.03.03, 09.03.16, 09.03.17, 09.09.07, 09.07.05
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada.
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(111) 319527
(220) 2018 10 29
(210) 492158
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) OLESIAK MAGDALENA, Głogów, PL.
(540) PIYOFIT BY MAGGIE BESTRONG BEWELL BEYOU
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, sport i fitness, treningi
zdrowotne i treningi fitness, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness],
usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub],
udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą
portalu on-line, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, szkolenie sportowe, edukacja sportowa, usługi edukacyjne dotyczące
sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, nauka pilatesu, usługi edukacyjne związane z jogą.
(111) 319528
(220) 2018 10 29
(210) 492159
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) SONARAUTOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radom, PL.
(540) SM AUTO SONAR AUTO MAX
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.19, 27.05.22, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej pojazdów,
usługi pośrednictwa w handlu pojazdami, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich pojazdów, 37 czyszczenie pojazdów, konserwacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, mycie pojazdów, polerowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą,
zabezpieczanie przed korozją, 39 wypożyczanie pojazdów, wynajem
samochodów, wypożyczanie środków transportu.
(111) 319529
(220) 2018 10 29
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) PAWEŁCZAK MICHAŁ, Dębica Kolonia, PL.
(540) noclegi24
(540)

(210) 492160

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.07.01, 27.07.11, 27.05.01, 27.05.05, 26.02.07,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.10
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, 35 pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu usług noclegowych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług,
usługi w zakresie prowadzenia reklamy, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, tworzenie i obsługa baz danych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie hotelami, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, 42 administrowanie stronami
komputerowymi, oprogramowanie jako usługa [SaaS], przechowywanie danych elektronicznych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi
wyszukiwarek internetowych, 43 udostępnianie informacji na temat
zakwaterowania przez Internet, rezerwacja zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, udostępnianie pomieszczeń wystawowych i konferencyjnych, usługi rezerwacji pokojów,
usługi hotelarskie związane z rezerwacją miejsc, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, pensjonatach,
sanatoriach, domach wypoczynkowych, domach turystycznych, do-

Nr 7/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

mach wycieczkowych, ośrodkach kempingowych i gospodarstwach
agroturystycznych.

(111) 319530
(220) 2018 10 30
(210) 492178
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) EPIREG
(510), (511) 3 kosmetyki ze srebrem na suchą, podrażnioną i wrażliwą skórę, 5 produkty i preparaty lecznicze ze srebrem na suchą, podrażnioną i wrażliwą skórę.
(111) 319531
(220) 2018 10 30
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) ŚLESZYŃSKI MAREK MMS, Świdnica, PL.
(540) ŁAKOCIAK
(540)

(210) 492180

Kolor znaku: fioletowy, czarny, jasnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 43 usługi kawiarni.
(111) 319532
(220) 2018 11 05
(210) 492383
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) EASYTHERM
(510), (511) 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby
z tych materiałów używane do celów izolacyjnych, uszczelniających,
wyściełających, wypełniających, filtracyjnych i ciepłochronnych,
tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji,
materiały wypełniające, uszczelniające, materiały izolacyjne, rury
elastyczne niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła
i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne okładziny ścian i stropów.
(111) 319533
(220) 2018 11 05
(210) 492385
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) 3Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Prochowice, PL.
(540) 3Q DOMY PRZYSZŁOŚCI
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12, 07.03.11
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych 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,
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości,
remontowanie 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, usługi 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 re-
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montów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi 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 budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, 42 usługi projektowania budynków,
usługi projektowania instalacji sanitarnych i elektrycznych, architektura krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania
wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie
budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska,
usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 319534
(220) 2018 11 06
(210) 492389
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) MARROW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.04, 29.01.12, 26.11.06, 26.11.09
(510), (511) 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków wielorodzinnych, budowa domów,
budowa domów na zamówienie, budowa fundamentów budynków, budowa kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa
ścian, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo
lądowe, budownictwo mieszkaniowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, montaż [instalacja]
konstrukcji budynków, montaż instalacji na placach budowy, montaż
półpięter, montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany, nadzór
nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad robotami budowlanymi,
nakładanie wylewki posadzkowej, przygotowanie terenu [budownictwo], przygotowywanie terenu pod budowę, remont nieruchomości, stawianie fundamentów, tworzenie faktury ścian, tynkowanie,
udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji budowlanych, udzielanie informacji
związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków,
udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa budowlanego, usługi
doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi instalacji dachów, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości,
usługi odnawiania mieszkań, usługi odnawiania budynków, wylewanie (układanie) fundamentów, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie rusztowań
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, zarządzanie projektami
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budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie
projektem budowy, 42 architektura, badania architektoniczne, badania dotyczące architektury, badania dotyczące budynków, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania w dziedzinie
budownictwa, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, sporządzanie planów
domów, sporządzanie rysunków technicznych, świadczenie usług
w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych,
usługi doradcze dotyczące architektury, usługi doradcze w zakresie
architektury, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi doradztwa
technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne,
usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi konsultacyjne
dotyczące architektury, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi projektowania, usługi projektowania architektonicznego,
usługi projektowania dotyczące architektury, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane
z nieruchomościami, usługi w zakresie architektury i projektowania
wnętrz, usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, usługi
w zakresie planowania architektonicznego, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi w zakresie projektowania domów, usługi
zarządzania projektami inżynieryjnymi.

(111) 319535
(220) 2018 11 06
(210) 492390
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) MARROW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) marrow
(510), (511) 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków wielorodzinnych, budowa domów,
budowa domów na zamówienie, budowa fundamentów budynków, budowa kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa
ścian, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, budownictwo komercyjne, budownictwo
lądowe, budownictwo mieszkaniowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, montaż [instalacja]
konstrukcji budynków, montaż instalacji na placach budowy, montaż
półpięter, montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany, nadzór
nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad robotami budowlanymi,
nakładanie wylewki posadzkowej, przygotowanie terenu [budownictwo], przygotowywanie terenu pod budowę, remont nieruchomości, stawianie fundamentów, tworzenie faktury ścian, tynkowanie,
udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji budowlanych, udzielanie informacji
związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków,
udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa budowlanego, usługi
doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi instalacji dachów, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości,
usługi odnawiania mieszkań, usługi odnawiania budynków, wylewanie (układanie) fundamentów, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie rusztowań
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie
projektem budowy, 42 architektura, badania architektoniczne, ba-
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dania dotyczące architektury, badania dotyczące budynków, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania w dziedzinie
budownictwa, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, sporządzanie planów
domów, sporządzanie rysunków technicznych, świadczenie usług
w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych,
usługi doradcze dotyczące architektury, usługi doradcze w zakresie
architektury, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi doradztwa
technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne,
usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, usługi konsultacyjne
dotyczące architektury, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi projektowania, usługi projektowania architektonicznego,
usługi projektowania dotyczące architektury, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane
z nieruchomościami, usługi w zakresie architektury i projektowania
wnętrz, usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, usługi
w zakresie planowania architektonicznego, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi w zakresie projektowania domów, usługi
zarządzania projektami inżynieryjnymi.

(111) 319536
(220) 2018 11 07
(210) 492408
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) SIWCZYK LUCJAN, Szeligi, PL.
(540) Professional Concert Lighting TRANSCOLOR Lucjan Siwczyk
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 diody świecące (LED), 41 usługi studia nagrań, 43 wynajem urządzeń oświetleniowych.
(111) 319537
(220) 2018 11 06
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) PACHOLCZYK TOMASZ ACTIV, Wrocław, PL.
(540) ALL4MED
(540)

(210) 492411

Kolor znaku: turkusowy, ciemnoturkusowy
(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 jednorazowe rękawice do ochrony przed wypadkami
lub urazami, jednorazowe rękawiczki ochronne do ochrony indywidualnej w usługach, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, 10 rękawiczki do celów: medycznych, weterynaryjnych,
kosmetologicznych i higienicznych, w tym rękawiczki ochronne
nitrylowe, winylowe i lateksowe, rękawiczki do użytku w studiach
tatuażu lub zakładach fryzjerskich, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak rękawiczki do celów: medycznych, weterynaryjnych, kosmetologicznych i higienicznych, artykułów medycznych, artykułów
higienicznych, artykułów kosmetycznych i artykułów ochronnych,
platforma internetowa do celów handlowych i reklamowych umożliwiająca sprzedaż i promocję towarów w postaci rękawiczek do celów: medycznych, weterynaryjnych, kosmetologicznych i higienicznych, artykułów medycznych, artykułów higienicznych, artykułów
kosmetycznych i artykułów ochronnych.
(111) 319538
(220) 2018 11 07
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) OPTIFEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnów, PL.

(210) 492412
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(540) OptiFeed żywienie koni
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, biały, niebieski
(531) 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 11.03.25, 26.04.01, 26.04.04,
26.04.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna karmy, paszy i suplementów dla koni za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 44 doradztwo dotyczące żywienia zwierząt,
usługi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt.
(111) 319539
(220) 2018 11 06
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) PACHOLCZYK TOMASZ ACTIV, Wrocław, PL.
(540) CHAMPION
(510), (511) 8 frezarki elektryczne do paznokci.

(210) 492413

(111) 319540
(220) 2018 11 07
(210) 492418
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włoszakowice, PL.
(540) MultiFit
(510), (511) 32 woda gazowana, woda niegazowana, woda stołowa,
woda aromatyzowana, woda źródła woda mineralizowana, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe gazowane
napoje na bazie soków owocowych, lemoniada, napoje bezalkoholowe o smaku owoców, napoje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje
witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców.
(111) 319541
(220) 2018 11 07
(210) 492425
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) DK HUMAN RESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) swifty culture
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio dla klientów za pośrednictwem poczty (inne
niż sprzedaż), usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej dla celów reklamowych i sprzedaży, reklama, reklama i marketing,
reklama banerowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
reklama na billboardach elektronicznych, reklama korespondencyjna,
reklama rekrutacji personelu, administrowanie sprzedażą, promocja
sprzedaży, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży.
(111) 319542
(220) 2018 10 22
(210) 491862
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SZTYWNIUTKO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, produkcja reklam telewizyjnych,
radiowych i kinowych, organizowanie wystaw handlowych i rekla-
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mowych, 38 nadawanie rozpowszechnianie, udostępnianie, rozprowadzanie, produkcja audycji oraz programów radiowych i telewizyjnych, a także dostarczanie i dystrybucja programów radiowych
i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie rozrywki, wynajem dekoracji,
kostiumów i rekwizytów, wynajem: pomieszczeń do celów rozrywkowych, studia nagrań, organizowanie konkursów, imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi w zakresie organizowania nauki i szkoleń, 45 zarządzanie i doradztwo własnością
intelektualną oraz prawami autorskimi.

(111) 319543
(220) 2018 10 22
(210) 491867
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) BULIK JAROSŁAW BLUE TECHNOLOGY, Warszawa, PL.
(540) Blue Technology
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia.
(111) 319544
(220) 2018 10 22
(210) 491875
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) BULIK JAROSŁAW BLUE TECHNOLOGY, Warszawa, PL.
(540) BLUE TECHNOLOGY
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia.
(111) 319545
(220) 2018 11 06
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) TXM textilmarket 24
(540)

(210) 492393

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, sprzęty i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 24 bielizna stołowa i pościelowa, bielizna domowa, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, dekoracyjne poszewki na poduszki, bielizna kąpielowa, bielizna pościelowa, kołdry,
poduszki, bielizna stołowa niepapierowa, bieżniki stołowe, chusteczki do nosa, pokrowce materiałowe na deski toaletowe, etykiety
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z materiału, firanki, kapy na łóżka, kołderki do przykrywania nóg,
kotary na drzwi [zasłony], materiały tekstylne, pokrowce ochronne
na meble, moskitiery, narzuty na łóżka, narzuty pikowane, obrusy
stołowe [niepapierowe], pledy podróżne, pokrowce na poduszki,
pokrycia na materace, pościel, prześcieradła [tkaniny], ręczniki tekstylne, rękawice toaletowe, serwetki stołowe tekstylne, serwetki
tekstylne, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw
sztucznych, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, oraz części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 28 gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi
sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami
świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi.

(111) 319546
(220) 2018 11 06
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) TXM textilmarket
(540)

(210) 492394

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, sprzęty i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 24 bielizna stołowa i pościelowa, bielizna domowa, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki, dekoracyjne poszewki na poduszki, bielizna kąpielowa, bielizna pościelowa, kołdry,
poduszki, bielizna stołowa niepapierowa, bieżniki stołowe, chusteczki do nosa, pokrowce materiałowe na deski toaletowe, etykiety
z materiału, firanki, kapy na łóżka, kołderki do przykrywania nóg,
kotary na drzwi [zasłony], materiały tekstylne, pokrowce ochronne
na meble, moskitiery, narzuty na łóżka, narzuty pikowane, obrusy
stołowe [niepapierowe], pledy podróżne, pokrowce na poduszki,
pokrycia na materace, pościel, prześcieradła [tkaniny], ręczniki tekstylne, rękawice toaletowe, serwetki stołowe tekstylne, serwetki
tekstylne, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw
sztucznych, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie, oraz części i akcesoria do wymienionych towarów zawarte w tej klasie, 28 gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi
sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami

Nr 7/2019

świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi.

(111) 319547
(220) 2018 10 23
(210) 491891
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw, PL.
(540) K2 KULER G13
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych, koncentraty płynów chłodniczych do silników spalinowych, płyny hamulcowe,
środki ułatwiające rozruch silników pojazdów, płyny wspomagające
układ kierowniczy.
(111) 319548
(220) 2018 11 06
(210) 492399
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) KARGA MAŁGORZATA SINET EDUKACJA I TERAPIA,
Warszawa, PL.
(540) SFS
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 9 programy komputerowe, 16 druki, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 35 usługi reklamowe, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, edytowanie tekstów, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, 41 nauczanie, informacja o edukacji,
instruktaże gimnastyczne, pokazy w zakresie kształcenia praktycznego, nagrywanie i produkowanie filmów na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, konkursów, pisanie tekstów innych niż
reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie
książek i periodyków i tekstów innych niż reklamowe, w tym elektroniczne on-line, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 usługi terapeutyczne i fizjoterapeutyczne.
(111) 319549
(220) 2018 11 06
(210) 492404
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) KARGA MAŁGORZATA SINET EDUKACJA I TERAPIA,
Warszawa, PL.
(540) Skala Funkcjonowania Sensorycznego
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 programy komputerowe, 16 druki, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 35 usługi reklamowe, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, edytowanie tekstów, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, 41 nauczanie, informacja o edukacji,
instruktaże gimnastyczne, pokazy w zakresie kształcenia praktycznego, nagrywanie i produkowanie filmów na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, konkursów, pisanie tekstów innych niż
reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie
książek i periodyków i tekstów innych niż reklamowe, w tym elektroniczne on-line, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania,
42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 usługi terapeutyczne i fizjoterapeutyczne.
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(111) 319550
(220) 2018 11 07
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) JOINLABS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) JOINLABS
(540)

(210) 492406

(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.10, 26.05.04, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży internetowej urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych oraz sprzętu elektronicznego, usługi
sprzedaży detalicznej urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych oraz sprzętu elektronicznego, usługi sprzedaży hurtowej urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych oraz sprzętu elektronicznego, 37 konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa
domowego i kuchennych, konserwacja, serwis i naprawa sprzętu
elektronicznego.
(111) 319551
(220) 2018 11 14
(210) 492641
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) MIZAR ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA, Rzeczyca Księża, PL.
(540) MZ MIZAR
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, niebieski, biały, żółty
(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej części do ciągników, części do przyczep i przyczepek, części do kombajnów zbożowych, części do maszyn rolniczych, części do maszyn budowlanych,
części wspomagania układu kierowniczego do ciągników, akumulatorów, alternatorów, filtrów, hydrauliki siłowej, rozruszników, siedzeń,
szyb do ciągników, wilgotnościomierzy, kamer cofania, klimatyzatorów, lodówek turystycznych, reflektorów ksenonowych, reflektorów
ledowych, systemów kontroli jazdy, lamp ostrzegawczych, żarówek,
pompek zasilających, farb do maszyn i ciągników, wałów teleskopowo-przegubowych, amortyzatorów gazowych, ogumienia do maszyn
rolniczych, błotników plastikowych, akcesoriów do pojazdów rolniczych, kół zębatych, obejm z wkładką gumową, metalowych opasek
zaciskowych, oringów, simmeringów, łożysk, pasów klinowych, pasów transmisyjnych, olejów, smarów, chemii warsztatowej, pasów
transportowych, wózków paletowych, folii, naświetlaczy, sznurków
rolniczych, akcesoriów do kos i kosiarek, agrowłóknin, odstraszaczy
zwierząt, nasion, opryskiwaczy, preparatów biologicznych, środków
ochrony roślin, plandek, worków, środków gryzoniobójczych, rękawic, narzędzi budowlanych, łączników budowlanych, poideł, lizawek
solnych, opraw promiennika, grzałek do parników, akcesoriów do znakowania zwierząt, akcesoriów do walki ze śniegiem, agregatów prądotwórczych, szczotek do zamiatarek, preparatów do regeneracji i zabezpieczenia mechanizmów, klimatyzatorów, sprężarek klimatyzacji,
filtrów, osuszaczy, skraplaczy klimatyzacji, akcesoriów do klimatyzacji,
nagrzewnic, odzieży roboczej i ochronnej, kubków, czapek, koszulek,
okularów, pokrowców, zabawek rolniczych.
(111) 319552
(220) 2018 11 21
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) PACHOLCZYK TOMASZ ACTIV, Wrocław, PL.
(540) SAEYANG
(510), (511) 8 frezarki elektryczne do paznokci.

(210) 492891

(111) 319553
(220) 2018 11 21
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) PACHOLCZYK TOMASZ ACTIV, Wrocław, PL.
(540) marathon
(510), (511) 8 frezarki elektryczne do paznokci.

(210) 492895

(111) 319554
(220) 2018 10 08
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) WOKAS SPÓŁKA AKCYJNA, Łosice, PL.
(540) Wokas
(540)

2189
(210) 491383

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 1 ziemia do upraw, ziemia preparowana przeznaczona
do kiełkowania nasion, kompost, mieszanki kompostowe do upraw,
podłoża torfowe dla roślin, mieszanki ogrodnicze do upraw, okrywa
torfowa do uprawy pieczarek, humus, nawozy organiczne i nieorganiczne, nawozy płynne, substraty dla roślin, mieszanki nawozów,
koncentraty nawozów, koncentraty przyspieszające kompostowanie,
wapno do użytku w rolnictwie i ogrodnictwie, 31 torf do ściółkowania,
kora do ściółkowania, zrębki dekoracyjne do ściółkowania, 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz poprzez Internet artykułami przeznaczonymi dla ogrodnictwa, sadownictwa i rolnictwa.
(111) 319555
(220) 2018 10 09
(210) 491447
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE TEMPO SPÓŁKA JAWNA,
W.FISZERA, Chabielice Kolonia, PL.
(540) TEMPO
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 19 wylewki podłogowe, wylewki jastrychowe, wylewki
anhydrytowe, podkłady jastrychowe, wymieszany beton wylewany
na miejscu, odlewy gipsowe, panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, panele 3d do celów budowlanych, podłogi
betonowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe,
płytki podłogowe dla budownictwa, płyty podłogowe z materiałów
niemetalowych, pokrycia betonowe, panele betonowe, gips, płyty
gipsowe, odlewy gipsowe, 37 nakładanie jastrychów, nakładanie
wylewki posadzkowej, nakładanie wylewki anhydrytowej, budowa
podłóg, budowa podłóg, szlifowanie podłóg, piaskowanie podłóg,
polerowanie podłóg, usługi konserwacji podłóg, układanie podłóg
warstwowych, montaż podłóg podniesionych, układanie płytek
podłogowych, przygotowanie powierzchni podłóg do położenia
podkładów i pokryć, usługi w zakresie powlekania podłóg, powlekanie betonu, pompowanie betonu, naprawy betonu, uszczelnianie
betonu, wyrównywanie betonu, polerowanie betonu, renowacja betonu, nakładanie wylewki posadzkowej, montaż paneli gipsowych,
39 usługi transportowe, transport cysternami, usługi w zakresie
transportu samochodami ciężarowymi, usługi transportu drogowego ładunków, usługi doradcze związane z transportem towarów.
(111) 319556
(220) 2018 10 11
(151) 2019 04 08
(441) 2018 11 26
(732) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) FERMA RODZINNA
(540)

(210) 491532

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 03.07.03, 26.04.15, 26.04.05, 25.05.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi hodowli drobiu, doradztwo związane z hodowlą drobiu.
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(111) 319557
(220) 2018 10 16
(210) 491655
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA MANUKA HONEY NUTRIELIXIR
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
wszystkie towary dla kobiet.
(111) 319558
(220) 2018 10 16
(210) 491656
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA BLACK SUGAR DETOX
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
wszystkie towary dla kobiet.
(111) 319559
(220) 2018 10 16
(210) 491657
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA STREES RELIEF NATURALS
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
wszystkie towary dla kobiet.
(111) 319560
(220) 2018 09 17
(210) 490603
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 26
(732) NOWARA MAGDALENA MOONSTONE, Wrocław, PL.
(540) Animal4You
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 03.07.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 magnesy dekoracyjne, breloczki do kluczy, zabawki,
zabawki pluszowe w kształcie zwierząt.
(111) 319561
(220) 2018 09 18
(210) 490689
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 19
(732) WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromecko, PL.
(540) Ostromecko Królowa Polskich Wód
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody musujące, wody gazowane, wody źródlane, wody mineralne, wody aromatyzowane, napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody sodowe, wody gazowane,
wody smakowe, wody uzdatnione, wody litowe, wody selcerskie,
napoje gazowane, napoje smakowe na bazie wody.
(111) 319562
(220) 2018 09 19
(210) 490720
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 19
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) KIELCE Chrzan LUKSUSOWY POCZUJ MOC! aż 70% CHRZANU
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, brązowy, czarny, żółty
(531) 19.03.01, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.24, 26.01.03, 26.01.16,
05.09.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 warzywa konserwowane, chrzan.
(111) 319563
(220) 2018 10 03
(210) 491224
(151) 2019 04 05
(441) 2018 11 19
(732) REQNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdów, PL.
(540) izzifast
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne.
(111) 319564
(220) 2018 10 03
(210) 491229
(151) 2019 04 05
(441) 2018 11 19
(732) PLAZA MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Plaza Group Poland
(510), (511) 12 samochody, motocykle, motorowery, skutery, quady
oraz części i akcesoria do nich zawarte w tej klasie, 35 usługi reklamy,
promocji i marketingu w zakresie motoryzacji, organizowanie pokazów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie informacji handlowych dotyczących motoryzacji, za pomocą
środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, bezpośrednia reklama pocztowa, telemarketing, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, administrowanie i zarządzanie
flotą pojazdów, zakupy i sprzedaż pojazdów, usługi przedstawicielskie agencyjne w branży motoryzacyjnej, badania i analizy rynku
motoryzacyjnego, doradztwo i pośrednictwo handlowe w zakresie
motoryzacji, sprzedaż tradycyjna i poprzez Internet: paliw, olejów,
smarów, świec zapłonowych, świec żarowych, samochodów, motocykli, motorowerów, skuterów, quadów oraz części i akcesoriów
do nich, 36 usługi finansowe związane z zakupem, dzierżawą i wynajmem samochodów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, likwidacja
szkód, usługi w zakresie leasingu samochodów, doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, przygotowywanie szacunkowych wycen finansowych kosztów naprawy, 37 usługi w ramach
stacji obsługi samochodów w tym usługi blacharsko-lakiernicze,
usługi instalowania i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, uszlachetnianie i tuningowanie samochodów, diagnostyka samochodowa, usługi doradcze, badawcze i informacyjne w zakresie instalacji,
konserwacji, naprawy samochodów i innych pojazdów, czyszczenie
pojazdów, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, malowanie, mycie pojazdów, naprawa opon, polerowanie pojazdów, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie
pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, tankowanie i obsługa
pojazdów, wulkanizacja i naprawa opon, wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, organizacja obsługi i naprawy pojazdów.
(111) 319565
(220) 2018 10 06
(210) 491345
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce, PL.
(540) Siedlce? Naturalnie!
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(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.19, 15.07.01, 26.13.25, 06.07.25
(510), (511) 41 świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, 42 badania naukowe
dotyczące ekologii, badania w dziedzinie ekologii, badania środowiska, kompilacja informacji dotyczących środowiska, badania dotyczące ochrony środowiska, usługi monitoringu środowiska naturalnego, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego,
usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, kompilacja
informacji dotyczących warunków środowiskowych, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi doradcze w zakresie
zanieczyszczenia środowiska, konsultacja techniczna w dziedzinie
inżynierii środowiska, usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku,
usługi w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur
inżynierii wodno-lądowej, udostępnianie danych technologicznych
na temat innowacji mających na uwadze ochronę środowiska.
(111) 319566
(220) 2018 10 11
(210) 491530
(151) 2019 04 08
(441) 2018 11 26
(732) P.P.H. KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko, PL.
(540) KOSTRZEWA Tworzymy czyste powietrze
(510), (511) 4 paliwa-węgiel drzewny, torf, torf brykietowy, paliwa
z odchodów zwierzęcych, pelety, 11 kotły grzewcze, palniki, piece,
regulatory do urządzeń wodnych oraz przewodów wodnych, pompy
ciepła, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne, zbiorniki ciśnieniowe wody, wyposażenie palenisk, armatura
do pieców, chłodnice do pieców, elementy grzejne, wyposażenie
do palenisk, ruszty paleniskowe, ruszty piecowe, urządzenia zasilające kotły grzewcze, 35 prowadzenie sklepu, hurtowni z kotłami
grzewczymi, grzejnikami centralnego ogrzewania, paleniskami, wyposażeniem palenisk, palnikami, piecami-urządzeniami grzewczymi,
wyposażeniem pieców, oprzyrządowaniem do kotłów grzewczych,
paliwa do kotłów grzewczych, usługi w zakresie reklamy-ulotki, prospekty, druki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 319567
(220) 2018 10 25
(210) 492036
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BULWARY PRASKIE
(540)

(531) 27.05.01, 26.07.25, 27.01.01
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży nieruchomości, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
usługi reklamowe w środkach masowego przekazu, również poprzez
Internet, udostępnianie miejsc na reklamy w budowanych i administrowanych obiektach, organizowanie targów, wystaw, pokazów
w celach handlowych i reklamowych, kojarzenie kontrahentów
i zawieranie transakcji handlowych, negocjowanie umów kupna-sprzedaży, analizy kosztów, 36 agencje nieruchomości, sprzedaż
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, zbieranie i dostarczanie
informacji przydatnych na rynku nieruchomości, również poprzez
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Internet, wynajmowanie nieruchomości, mieszkań oraz powierzchni
komercyjnych, doradztwo związane z kupnem, sprzedażą, dzierżawą i wynajmem nieruchomości oraz rozliczenia finansowe transakcji z tym związanych, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
i użytkowymi, przygotowywanie umów najmu i dzierżawy, organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena nieruchomości.

(111) 319568
(220) 2018 10 25
(210) 492037
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BP BULWARY PRASKIE
(540)

(531) 27.05.01, 27.01.01, 26.07.25
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży nieruchomości, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
usługi reklamowe w środkach masowego przekazu, również poprzez
Internet, udostępnianie miejsc na reklamy w budowanych i administrowanych obiektach, organizowanie targów, wystaw, pokazów
w celach handlowych i reklamowych, kojarzenie kontrahentów
i zawieranie transakcji handlowych, negocjowanie umów kupna-sprzedaży, analizy kosztów, 36 agencje nieruchomości, sprzedaż
nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, zbieranie i dostarczanie
informacji przydatnych na rynku nieruchomości, również poprzez
Internet, wynajmowanie nieruchomości, mieszkań oraz powierzchni
komercyjnych, doradztwo związane z kupnem, sprzedażą, dzierżawą i wynajmem nieruchomości oraz rozliczenia finansowe transakcji z tym związanych, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
i użytkowymi, przygotowywanie umów najmu i dzierżawy, organizowanie wynajmu nieruchomości, wycena nieruchomości.
(111) 319569
(220) 2018 10 26
(210) 492083
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Łódź, PL.
(540) ZDROWY WYBÓR
(540)

Kolor znaku: biały, błękitny, niebieski
(531) 02.09.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 środki sanitarne do celów medycznych,
preparaty weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, herbata lecznicza,
żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, samoprzylepne plastry lecznicze, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, balsamy do celów leczniczych,
zioła lecznicze, leki dla ludzi, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne
do celów medycznych, urządzenia do pomiaru ciśnienia-do badania
ciśnienia krwi tętniczej, urządzenia do badania poziomu cukru, programy komputerowe, karty magnetyczne kodowane, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów
medycznych, urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi tętniczej, urządzenia do badania poziomu cukru, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, meble specjalne do celów medycznych, 16 afi-
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sze, plakaty, broszury, czasopisma jako periodyki, gazety, katalogi,
książki, albumy, 30 cukierki, herbata, drożdże, glukoza do celów kulinarnych, guma do żucia, preparaty roślinne zastępujące kawę, kleiki
spożywcze na bazie mleka, kit pszczeli, mleczko pszczele, skrobia
do celów spożywczych, słodziki naturalne, 35 badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
marketing, rekrutacja personelu, reklama, dystrybucja materiałów
reklamowych takich jak: próbki, druki, prospekty, broszury, usługi
na rzecz osób trzecich w zakresie dekorowania wystaw sklepowych,
usługi na rzecz osób trzecich w zakresie prenumeraty czasopism,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi na rzecz osób trzecich
w zakresie organizowania targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi sekretarskie, usługi na rzecz osób trzecich
w zakresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie wypożyczania
materiałów reklamowych, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmetyków, produktów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, produktów sanitarnych,
substancji dietetycznych do celów leczniczych, herbat leczniczych,
żywności dla niemowląt, plastrów, materiałów opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, urządzeń
i przyrządów pomiarowych oraz kontrolnych do celów medycznych,
ciśnieniomierze, urządzeń do badania poziomu cukru, programów
komputerowych, aparatów i instrumentów chirurgicznych, aparatów i instrumentów medycznych, aparatów i instrumentów stomatologicznych, aparatów i instrumentów weterynaryjnych, artykułów
ortopedycznych, materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii,
38 usługi ogłoszeń elektronicznych jako telekomunikacja, przesyłanie informacji, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, zapewnianie on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów, zapewnianie multimedialnej przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą
komentować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne,
wideo i/lub audio, usługi portali internetowych, 40 usługi: poligraficzne, usługi drukowania, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, kultura fizyczna, organizowanie zawodów sportowych, publikowanie tekstów
innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie książek, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizacja wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, poradnictwo zawodowe-porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych w formie szkolenia, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, organizowanie i obsługa zjazdów, tłumaczenia, kształcenie praktyczne w formie pokazów, usługi
wydawnicze, 42 projektowanie, tworzenie i utrzymywanie portali
internetowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie dekoracji wnętrz, badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych,
farmacji i nauk technicznych, badania w dziedzinie kosmetyki, usługi obejmujące doradztwo w zakresie wyposażania aptek i szpitali
w meble i sprzęt biurowy, w urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz
kontrolne dla celów medycznych, aparaty i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne oraz weterynaryjne, 44 usługi medyczne, kliniki medyczne, opieka zdrowotna, porady w zakresie farmakologii, pomoc medyczna, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi,
usługi kosmetyczne dla ludzi, opieka pielęgniarska, medyczna, poradnictwo z zakresu medycyny, medycyny naturalnej i farmacji.

(111) 319570
(220) 2018 10 26
(210) 492095
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) SAPOR-JÓZEFOWICZ EWA CLAR, Poznań, PL.
(540) CLEAN4LPG
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do czyszczenia wtrysku paliwa,
dodatki chemiczne do paliwa, dodatki chemiczne do środków czyszczących stosowanych w układzie wtrysku paliwa, dodatki detergen-
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towe do paliw, preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw
w celu zwalczania zanieczyszczeń.

(111) 319571
(220) 2018 10 30
(210) 492204
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 10
(732) WASILIK ARTUR 2 LOUD 4 YOU, Jedlina-Zdrój, PL.
(540) 2 LOUD 4 YOU
(510), (511) 9 sprzęt nagłaśniający car audio, głośniki samochodowe,
wzmacniacze samochodowe, odtwarzacze samochodowe, subwoofery samochodowe, części i podzespoły elektroniczne car audio, akcesoria audio przeznaczone do samochodów, kable i wiązki kablowe
elektryczne, kable i przewody akustyczne, kondensatory, konektory,
bezpieczniki, oprawki na bezpieczniki, przetworniki, woltomierze,
nawigacje GPS, czujniki ruchu, czujniki parkowania, prostowniki, pulpity rozdzielcze, zestawy sprzętu muzycznego audio-video, złącza
elektryczne, 12 wyposażenie i elementy wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne pojazdów, maty bitumiczne do wygłuszania pojazdów, maty bagażnikowe, deski rozdzielcze pojazdów, panele instrumentów, listwy maskujące, kokpity, przeciwwłamaniowe urządzenia
i alarmy do pojazdów oraz części zamienne i akcesoria do nich, samochodowe sygnalizatory alarmowe, osłony przeciwoślepieniowe,
szyberdachy, sygnalizatory jazdy wstecz pojazdów, 35 handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pomocą sieci komputerowej sprzętu muzycznego audio-video, sprzętu nagłaśniającego
car audio, akcesoriów audio przeznaczonych do samochodów, części
i podzespołów car audio, elementów montażowych sprzętu i akcesoriów car audio, kabli i przewodów elektrycznych, wyposażenia
i elementów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych pojazdów, mat bitumicznych do wygłuszania samochodów, mat bagażnikowych, sygnalizatorów alarmowych, osłon przeciwoślepieniowych, prostowników, paneli instrumentów, listew maskujących, kabli
i przewodów elektrycznych.
(111) 319572
(220) 2018 10 31
(151) 2019 04 08
(441) 2018 12 17
(732) FARON JAKUB MAD MICK, Katowice, PL.
(540) ŻUROWNIA
(540)

(210) 492247

Kolor znaku: czarny, żółty, szary
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 14.07.03, 05.03.13, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia z żywność i napoje, usługi dotyczące restauracji, restauracji samoobsługowych, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, kawiarni oraz
sieci barów szybkiej obsługi (fast food), usługi z zakresu cateringu,
usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line.
(111) 319573
(220) 2018 11 02
(210) 492289
(151) 2019 04 04
(441) 2018 12 17
(732) EUROPEJSKI INSTYTUT BADAŃ EKONOMICZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EIBEKO
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(111) 319574
(220) 2018 11 06
(210) 492398
(151) 2019 04 04
(441) 2018 12 17
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) PURHINOL
(510), (511) 5 preparaty stosowane wspomagająco przy alergii.
(111) 319575
(151) 2019 04 03

(220) 2018 11 08
(441) 2018 12 17

(210) 492482
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(732) STEEL ALIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) STEEL ALIVE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.24, 02.09.14,
02.09.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, odbiorniki optyczne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, czujniki i detektory, czujniki optyczne, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, oprogramowanie, oprogramowanie gier, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry z tarczami strzelniczymi.
(111) 319576
(220) 2018 11 08
(210) 492484
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 10
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) SIGLETIC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi.
(111) 319577
(220) 2018 11 08
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 10
(732) NO NAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) COTTON CLUB
(540)

(210) 492487

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 319578
(220) 2018 11 08
(210) 492522
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słomniki, PL.
(540) BOMBAA! Almusso
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, czerwony, jasnoniebieski
(531) 29.01.14, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.26, 24.17.01, 24.17.04,
27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.02,
26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 16 wyroby papierowe, wyroby papierowe do użytku domowego, chusteczki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy, czyściwa przemysłowe
z papieru lub celulozy, podkłady papierowe, produkty z papieru.
(111) 319579
(220) 2018 11 09
(210) 492531
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) RYŻKO JOANNA I ANDRZEJ PRACOWNIA OPTYCZNA SPÓŁKA
CYWILNA, Mińsk Mazowiecki, PL.
(540) Optyk Alfa
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z artykułami
optycznymi, sprzedaż hurtowa i detaliczna okularów, binokli, części
do okularów, mostków do okularów przeciwsłonecznych, nosków
do okularów, okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych,
oprawek do okularów i okularów przeciwsłonecznych, oprawek
do okularów wykonanych z metalu lub metalu łączonego z tworzy-
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wem sztucznym, oprawek do okularów wykonanych z metalu i materiału syntetycznego, oprawek do okularów wykonanych z metalu, oprawek okularów wykonanych z połączenia metalu i tworzyw sztucznych,
oprawek okularów wykonanych z tworzyw sztucznych, półfabrykatów
soczewek do korekcji wzroku, półfabrykatów soczewek okularowych,
przeciwsłonecznych okularów na receptę, soczewek korekcyjnych,
szklanych soczewek optycznych, woreczków na okulary, zapasowych
soczewek do okularów, zauszników do okularów przeciwsłonecznych,
szkieł kontaktowych, półfabrykatów soczewek kontaktowych, urządzeń do mycia szkieł kontaktowych, etui przystosowanych do szkieł
kontaktowych, etui na okulary, oprawek do binokli, artykułów optycznych, okularów ochronnych do uprawiania sportu, okularów antyrefleksyjnych, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, zauszników
do okularów, soczewek do okularów, uchwytów do okularów, futerałów na okulary, okularów do czytania, sznureczków do okularów,
łańcuszków do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, szkieł
przeciwsłonecznych nakładanych na okulary, pryzmatów do celów
optycznych, okularów przeciwoślepieniowych, soczewek okularów
słonecznych, smyczy do okularów, rzemieni do okularów, etui na okulary słoneczne, etui na okulary dziecięce, pasków do okularów przeciwsłonecznych, oprawek do okularów słonecznych, soczewek do okularów słonecznych, osłon bocznych do okularów, sznurków do okularów
przeciwsłonecznych, okularów ochronnych do ochrony oczu, szkieł
okularowych pokrytych powłoką antyrefleksyjną, soczewek optycznych do okularów słonecznych, gogli narciarskich, 44 usługi badania
wzroku, usługi optyczne, dopasowywanie soczewek optycznych, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, dopasowywanie okularów, usługi okulistyczne, dopasowywanie soczewek kontaktowych, usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych,
usługi optometryczne.

(111) 319580
(220) 2018 11 12
(210) 492562
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) CENTRALNE BIURO ANTYWINDYKACYJNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Centralne Biuro Antywindykacyjne
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 03.07.21, 03.07.24, 26.02.12,
26.02.15, 26.11.05, 26.11.11, 26.11.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 36 doradztwo w zakresie
długów, doradztwo w sprawach finansowych, 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, badania prawne, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego.
(111) 319581
(220) 2018 11 14
(210) 492636
(151) 2019 04 04
(441) 2018 12 17
(732) BERNACIAK MAREK AMB, Koło, PL.
(540) WET-TO-DRY
(510), (511) 17 uszczelki piankowe z tworzyw sztucznych.
(111) 319582
(220) 2018 11 14
(210) 492637
(151) 2019 04 04
(441) 2018 12 17
(732) BERNACIAK MAREK AMB, Koło, PL.
(540) MOKRO-NA-SUCHO
(510), (511) 17 uszczelki piankowe z tworzyw sztucznych.
(111) 319583
(220) 2018 11 14
(210) 492638
(151) 2019 04 04
(441) 2018 12 17
(732) BERNACIAK MAREK AMB, Koło, PL.
(540) MOKRO-NA-MOKRO
(510), (511) 17 uszczelki piankowe z tworzyw sztucznych.
(111) 319584
(151) 2019 04 04

(220) 2018 11 14
(441) 2018 12 17

(210) 492639
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(732) BERNACIAK MAREK AMB, Koło, PL.
(540) WET-TO-WET
(510), (511) 17 uszczelki piankowe z tworzyw sztucznych.
(111) 319585
(220) 2018 05 17
(210) 486062
(151) 2019 04 01
(441) 2018 09 10
(732) KUĆMIEROWSKI ZBIGNIEW PHU NETKOMP-KOMPUTERY
SKLEP-SERWIS, Wysokie Mazowieckie, PL.
(540) NETKOMP
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży
detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego,
usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów.
(111) 319586
(220) 2018 05 26
(210) 486402
(151) 2019 04 01
(441) 2018 10 08
(732) PHU ZDANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ZDANOWICZ
(510), (511) 35 pośrednictwo w sprzedaży samochodów oraz części
zamiennych i akcesoriów do samochodów, usługi prowadzenia salonu
samochodowego, promocja sprzedaży pojazdów samochodowych
i ich części dla osób trzecich, usługi sprzedaży oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: samochody, samochody używane, pojazdy mechaniczne, części samochodowe, artykuły motoryzacyjne, 36 usługi
finansowe w zakresie leasingu samochodowego, pośrednictwo w zakresie zawierania umów leasingu oraz umów kredytowych dotyczące pojazdów samochodowych, doradztwo w sprawach finansowych
i ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa finansowego, usługi ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, 37 usługi naprawy i obsługi pojazdów silnikowych, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, naprawy i obsługa samochodów,
przegląd samochodów, instalowanie wyposażenia samochodowego,
usługi naprawy i instalacji sprzętu audiowizualnego pojazdów samochodowych, usługi stacji obsługi samochodów.

Nr 7/2019

(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej
i usługi informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, ocena możliwości dla działalności gospodarczej,
pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem
biznesowym, doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw
i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi doradcze
związane z nabywaniem przedsiębiorstw, wycena firm, usługi zarządzania danymi, komputerowe przetwarzanie danych, przetwarzanie danych dla firm, prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich],
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie prac biurowych, zarządzanie dokumentacją biznesową, sporządzanie dokumentów, przygotowywanie
sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, analiza danych
biznesowych, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, usługi w zakresie księgowości
i rachunkowości, audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, usługi podatkowe, doradztwo podatkowe [rachunkowość], zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 36 informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
usługi w zakresie doradztwa kredytowego, doradztwo dotyczące
pożyczek, usługi zarządzania kredytami, usługi udzielania pożyczek
i kredytów, pośrednictwo w umowach kredytowych, usługi w zakresie faktoringu, usługi leasingowe, usługi inwestycyjne, usługi w zakresie dotacji finansowych, usługi w zakresie wycen, usługi podatkowe i celne, usługi maklerskie, usługi reasekuracyjne, usługi oceny
gwarancji finansowych, usługi zarządzania majątkiem, usługi doradztwa emerytalnego, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi
w zakresie planowania finansowego, usługi planowania w zakresie
emerytur, usługi związane z kapitałem wysokiego ryzyka, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, ocena strat ubezpieczeniowych, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem,
obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, ściąganie
należności i faktoring, inwestycje kapitałowe, udzielanie gwarancji
finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), ocena sytuacji
finansowej i wystawianie raportów kredytowych, prognozy finansowe, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, usługi deweloperskie związane z finansowaniem
i obrotem nieruchomościami, 37 usługi deweloperskie w zakresie
wznoszenia nowych obiektów budowlanych, usługi budowlane, budowa budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej pod klucz.

(111) 319588
(220) 2018 07 31
(210) 488877
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 01
(732) POTĘGA NIKOLINA 4FIT CATERING DIETETYCZNY, RYBNK, PL.
(540) 4fit catering dietetyczny
(540)

(111) 319587
(220) 2018 07 01
(210) 487700
(151) 2019 04 02
(441) 2018 10 08
(732) ASSET INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) ASSET INVESTMENT
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, czarny, czerwony, zielony
(531) 02.09.01, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktów i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktów dietetycznych i transportem, kafeterie (bufet), rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe.

Kolor znaku: czarny, złoty, ciemnozłoty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.04

(111) 319589
(220) 2018 08 02
(210) 488974
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) POLIMEX.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) FLORADEKORA
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(510), (511) 3 kadzidełka, olejki zapachowe, spraye zapachowe,
4 świece, świece stołowe, świece zapachowe, znicze, 16 celofan, folia
do pakowania, klamerki do papieru, jednorazowe serwetki papierowe, kartki okolicznościowe, naklejki dekoracyjne, obrusy papierowe,
papier ozdobny, torebki z papieru, 20 klamerki, wiklinowe: koszyki,
osłonki, dekoracje, wianki i osłonki, ramki na obrazy i fotografie, figurki
drewniane, skrzynki drewniane, kwietniki, 21 ceramika do użytku domowego i kuchennego, doniczki do roślin i kwiatów, gąbki, kielichy,
konewki i opryskiwacze domowe, misy, patery, podpórki i uchwyty
do kwiatów lub roślin, talerzyki i kubki jednorazowego użytku, wazony, 22 rafia i sznurek z rafii, sizal i sznurek z sizalu, 24 fizelina, tiul, organza, szyfon, obrusy z tworzyw sztucznych, 26 tasiemki, wstążeczki,
kwiaty sztuczne, dżety i koraliki do ozdabiania, 28 balony, drobne upominki rozdawane podczas przyjęć, maski kostiumowe i karnawałowe,
kostiumy karnawałowe dla dzieci, 31 kwiaty: świeże, cięte i doniczkowe, rośliny domowe: świeże, cięte i doniczkowe.

(111) 319590
(220) 2018 08 03
(210) 489031
(151) 2019 04 04
(441) 2018 09 17
(732) ABRATKIEWICZ DANIEL PODOLAND, Wrocław, PL.
(540) UniBrace
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, klamry do celów medycznych, medyczne narzędzia ręczne, 44 usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji stóp, usługi
pielęgnacji paznokci, zabiegi kosmetyczne, konsultacje medyczne,
medyczna pielęgnacja stóp, usługi podologa.
(111) 319591
(220) 2018 08 03
(210) 489032
(151) 2019 04 04
(441) 2018 09 17
(732) NAŁĘCZOWSKA SPÓŁKA HANDLOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nałęczów, PL.
(540) alibi
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 02.01.30, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie detalicznej i hurtowej sprzedaży różnych towarów takich jak: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania a w szczególności: mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, paliwa i materiały oświetleniowe a w szczególności:
brykiety drewna, denaturat, drewno opałowe, paliwo oświetleniowe,
podpałki, świece do oświetlania, znicze, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne a w szczególności: środki sanitarne stosowane
w lecznictwie i higienie osobistej, dezodoranty inne niż osobiste,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, pieluchy dla
chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, ostrza i maszynki do golenia i strzyżenia,
papier, wyroby z papieru oraz artykuły biurowe a w szczególności,
materiały piśmienne, materiały fotograficzne, kleje do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, chusteczki do nosa, filtry do kawy papierowe,
gazety, reprodukcje graficzne, kalendarze, koperty, pielucho-majtki
niemowlęce z papieru lub celulozy, pieluszki dla niemowląt z papieru
lub celulozy, obrusy papierowe, opakowania z papieru, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, kredki pastelowe, przybory szkolne, ręczniki papierowe, taśmy samoprzylepne do celów
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papierniczych lub do użytku domowego, torby na śmieci z papieru
lub tworzyw sztucznych, teczki, skoroszyty, papier toaletowy, parasolki, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki a w szczególności: grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, ręczne urządzenia
do siekania, mielenia, prasowania i podobne, elektryczne grzebienie
i szczotki do zębów, suszarki do naczyń, sztuczne kwiaty, gry i zabawki a w szczególności: artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt
wędkarski, ozdoby choinkowe, artykuły spożywcze, warzywa i inne
produkty ogrodnicze, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, jak również środki do polepszania walorów smakowych tych artykułów, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy, przyprawy, produkty rolne, ogrodnicze i leśne a w szczególności: świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne,
karma dla zwierząt, napoje bezalkoholowe i piwo a w szczególności
wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, tytoń, papierosy, przybory dla palaczy, zapałki, poprzez sieć sklepów,
supermarketów i hurtowni, prowadzenie za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-sklepu internetowego-sprzedaży następujących
towarów:środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania a w szczególności: mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, paliwa
i materiały oświetleniowe a w szczególności: brykiety drewna, denaturat, drewno opałowe, paliwo oświetleniowe, podpałki, świece
do oświetlania, znicze, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne
a w szczególności: środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, dezodoranty inne niż osobiste, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki odkażające, pieluchy dla chorych z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, ostrza i maszynki do golenia i strzyżenia, papier, wyroby z papieru oraz artykuły biurowe a w szczególności, materiały piśmienne,
materiały fotograficzne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, chusteczki do nosa, filtry do kawy papierowe, gazety, reprodukcje graficzne, kalendarze, koperty, pielucho-majtki niemowlęce z papieru
lub celulozy, pieluszki dla niemowląt z papieru lub celulozy, obrusy
papierowe, opakowania z papieru, torby do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, kredki pastelowe, przybory szkolne, ręczniki papierowe, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub
do użytku domowego, torby na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych, teczki, skoroszyty, papier toaletowy, parasolki, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki a w szczególności: grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, ręczne urządzenia do siekania, mielenia,
prasowania i podobne, elektryczne grzebienie i szczotki do zębów,
suszarki do naczyń, sztuczne kwiaty, gry i zabawki a w szczególności: artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt wędkarski, ozdoby
choinkowe, artykuły spożywcze, warzywa i inne produkty ogrodnicze, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, artykuły
spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub
konserwowania, jak również środki do polepszania walorów smakowych tych artykułów, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, produkty rolne, ogrodnicze i leśne a w szczególności: świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla
zwierząt, napoje bezalkoholowe i piwo a w szczególności wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, tytoń, papierosy, przybory dla palaczy, zapałki, franszyza obejmująca pomoc
techniczną w zakładaniu i/lub prowadzeniu sieci sklepów, supermarketów i hurtowni z możliwością jednoczesnego zaopatrzenia w różne towary udostępniane osobom trzecim, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo specjalistyczne
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w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama, usługi zaopatrzenia osób
trzecich w zakresie produktów i usług, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, 39 dostarczanie towarów,
informacja o składowaniu i magazynowaniu, informacja o transporcie, usługi kierowców, wypożyczanie kontenerów magazynowych,
wypożyczanie lodówek, usługi magazynowania, wynajmowanie
magazynów, przewożenie ładunków, rozładunek, składowanie, spedycja, pakowanie towarów, chłodnicze składowanie towarów.

(111) 319592
(220) 2018 08 17
(210) 489472
(151) 2019 04 04
(441) 2018 10 15
(732) BIEŃKOWSKA HANNA HANNAH, Piaseczno, PL.
(540) HANNAH
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 25 odzież, 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, majtki, 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, marynarki, spodnie,
nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki,
rajstopy, rajtuzy, woalki, żakiety, kostiumy, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem sieci Internet odzieży,
obuwia, nakryć głowy, dodatków do odzieży, artykułów do szycia
i artykułów tekstylnych, sztucznych kwiatów, artykułów ozdobnych
do odzieży, promocja sprzedaży, marketing, usługi badania rynku
i opinii publicznej, usługi importowo eksportowe, doradztwo specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
w działalności handlowej.
(111) 319593
(220) 2018 09 19
(210) 490717
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 19
(732) FABRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) EASY GO
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, zielony
(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 319594
(220) 2018 09 19
(210) 490718
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 19
(732) FABRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) EASY GO ONE GEL
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, szary, biały
(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne (preparaty medyczne).
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(111) 319595
(220) 2018 10 02
(210) 491173
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) VERSO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) VERSO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo w zakresie inwestycji
w nieruchomości, wycena nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, wynajmowanie mieszkań i biur, 37 usługi budowlane, remontowe, instalacyjne i wyburzeniowe.
(111) 319596
(220) 2018 10 02
(210) 491200
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 10
(732) BLUKACZ RENATA, GRZYWACZ JUSTYNA MEDICAL OFFICE
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) MEDICAL OFFICE s.c.
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 02.01.30, 26.01.05, 26.01.21, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości; wynajem lokali na gabinety
lekarskie, 44 kliniki medyczne, usługi medyczne, medyczna opieka
pielęgniarska, usługi doradztwa dietetycznego, opieka medyczna
i zdrowotna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, rehabilitacja fizyczna,
podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyczna opieka zdrowotna, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, wynajem łóżek
specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, świadczenie
usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line,
z wyjątkiem stomatologii, stacjonarna opieka medyczna.
(111) 319597
(220) 2015 05 14
(210) 442486
(151) 2019 04 02
(441) 2015 08 31
(732) SKOCZEŃ EWA A.S.S.-3 BIURO EXPORTU, IMPORTU
I MARKETINGU, Chorzów, PL.
(540) pier luigi 1993
(540)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem sieci Internet (e-sklep) wyrobów ze skór naturalnych
i skór syntetycznych mianowicie torebek, toreb, portmonetek, portfeli, sakiewek, aktówek, teczek, toreb, kufrów i walizek podróżnych,
etui na klucze, etui na dokumenty, etui na okulary, kasetek ze skór
zwierzęcych, etui na przybory do manicure, kuferków na przybory
toaletowe, 40 usługi w zakresie apreturowania papieru, barwienie
skór, usługi w zakresie drukowania wzorców na papierze, tkaninach
i skórach, usługi w zakresie kompletowania materiałów o charakterze
upominkowym lub do celów biurowych zamówionych przez osoby
trzecie, usługi w zakresie laminowania.
(111) 319598
(220) 2016 07 01
(210) 458492
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 10
(732) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GLUCOTRONIC
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy-
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daktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące i kontrolno-sterujące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, 10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, aparatura do analiz do celów medycznych, aparatura
do radioterapii, aparaty do analizy krwi, aparaty do masażu, aparaty słuchowe, aplikatory do leków, cewniki, czujniki do użytku medycznego w diagnostyce, aparatura do pomiaru poziomu glukozy
we krwi, czujniki do użytku medycznego w monitorowaniu parametrów życiowych u pacjentów, czujniki i alarmy do monitorowania pacjentów, czujniki temperatury do użytku medycznego, czujniki tlenu
do użytku medycznego, czujniki precyzyjne do użytku medycznego,
czujniki ultradźwiękowe do użytku medycznego, defibrylatory, detektory do zastosowań medycznych, dializatory, filtry do krwi, filtry
do żył, fotele do masażu, gastroskopy, instrumenty medyczne, instrumenty optometryczne, przyrządy do pomiaru impulsów do użytku
medycznego, przyrządy do przeprowadzania reanimacji przy porodach wysokiego ryzyka, przyrządy wykrywające do celów medycznych, pulsomierze do celów medycznych, skanery do użytku medycznego, sprzęt endoskopowy, termometry do celów medycznych,
urządzenia do ćwiczenia rąk do użytku terapeutycznego, 44 usługi
medyczne, badania medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej,
domowa opieka pielęgniarska, domy opieki nad starszymi ludźmi
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki
nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo w zakresie
potrzeb medycznych osób starszych hospicja, informacja medyczna,
interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, kompilacja raportów medycznych, konsultacje medyczne, medyczne badania osób,
monitorowanie pacjentów, ochrona zdrowia, opieka pielęgniarska,
opieka pielęgniarska (medyczna-), pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, poradnictwo medyczne, świadczenie
usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, świadczenie usług
medycznych, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług
w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki
zdrowotnej w domach, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi
domów spokojnej starości, usługi telemedycyny.

(111) 319599
(220) 2017 09 29
(151) 2019 04 01
(441) 2018 08 13
(732) POLMASS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL.
(540) polmass
(540)

(210) 477082

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny, zielony, biały,
pomarańczowy, żółty, brązowy, szary
(531) 02.01.15, 03.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do konserwowania pasz i karm
dla zwierząt, dodatki biologiczne służące do przekształcania roślin
w kiszonkę, dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych, substancje chemiczne do stosowania jako dodatki do kiszonki, dodatki do kiszonek [konserwanty], konserwanty do żywności dla zwierząt [chemiczne], kultury mikroorganizmów stosowane
w fermentacji kiszonki, mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt
[inne niż do użytku weterynaryjnego], mieszanki koncentratów
bakteryjnych jako dodatki do kiszonki [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego], mieszanki substancji chemicznych i mikroorganizmów do siana przy produkcji pasz kiszonych [inne niż
do użytku weterynaryjnego], immunoglobuliny inne niż do użytku
medycznego, probiotyczne preparaty bakteryjne [inne niż do celów
medycznych], siara do użytku w przemyśle spożywczym dla zwie-
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rząt, emulgatory stosowane w przemyśle przetwarzania paszy, enzymy wspomagające trawienie, do stosowania w produkcji pasz dla
zwierząt, fosforany do użytku w branży produkcji pasz, 5 witaminy
dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, probiotyki (suplementy) dla zwierząt, substancje
pobudzające łaknienie dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt,
mieszanki paszowe dla zwierząt, dodatki do pasz i karm nie do celów
leczniczych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze
dla zwierząt gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, artykuły spożywcze dla cieląt, artykuły spożywcze dla świń, pasze zwierzęce do stosowania podczas odsadzania zwierząt od matki,
drożdże jako pasza dla zwierząt, produkty żywnościowe dla zwierząt
na bazie mleka, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mleko
sztuczne przystosowane do użytku jako karma dla cieląt, ekstrakty
z drożdży do spożycia przez zwierzęta, drożdże do pasz dla zwierząt,
sole mineralne dla bydła.

(111) 319600
(220) 2018 02 08
(210) 482191
(151) 2019 04 05
(441) 2018 12 10
(732) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) STWORZONE I WYPRODUKOWANE W POLSCE
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, preparaty do włosów, szampony i odżywki, mydła i żele, dezodoranty i antyperspiranty, środki perfumeryjne i zapachowe, mydła i żele pod
prysznic, mydła i żele do rąk, pianki, pianki oczyszczające, kosmetyki do makijażu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, preparaty 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, preparaty do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty po opalaniu, płyny micelarne, wody termalne,
balsamy i oliwki dla niemowląt, chusteczki 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 preparaty i artykuły higieniczne, chusteczki
nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, nasączone chusteczki
lecznicze, wchłaniające artykuły higieniczne, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, kremy dla dzieci,
lecznicze, środki do higieny intymnej, 16 papier i karton, fotografie,
drukowane foldery informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe,
bony wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki
informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
publikacje promocyjne, 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 drukowa-
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ne, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe
z papieru, drukowane materiały promocyjne, kartonowe pudełka
do dostarczania towarów, pudełka z tektury do pakowania, pudełka
kartonowe na prezenty, karton opakowaniowy, kalendarze ścienne,
kalendarze drukowane, materiały do pakowania z kartonu, materiały
do pakowania z papieru, pudełka tekturowe, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi organizowania gier i konkursów, promocja sprzedaży, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie
marketingowe, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, badania
opinii publicznej, marketing dotyczący promocji.

(111) 319601
(220) 2018 03 02
(151) 2019 04 01
(441) 2018 11 26
(732) WIEROMIEJCZYK MICHAŁ, Pabianice, PL.
(540) Spoko
(540)

(210) 483010

(531) 26.04.02, 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 25 antypoślizgowe przybory do obuwia, bandany
na szyję, berbety, kwefy, berety, bielizna osobista, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy, buty, buty narciarskie,
korki do butów piłkarskich, buty sportowe, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, cylindry [kapelusze], czapki, czepki kąpielowe, daszki
do czapek, drewniaki, etole, fartuchy, fulary, futra [odzież], garnitury,
getry, gorsety, halki, półhalki, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury,
karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze, kombinezony, kombinezony dla narciarzy wodnych, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty,
kurtki, legginsy, liberie, majtki, mankiety, mantyle, stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mitry, mufki, mundury, mycki, piuski,
napierśniki, nauszniki, obcasy, napiętki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, ochraniacze kołnierzy, odzież, odzież gimnastyczna, odzież ze skóry, odzież
z imitacji skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, pasy do pończoch, pasy
do przechowywania pieniędzy, peleryny, pelisy, buty piłkarskie, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki,
podwiązki, poncza, pończochy, potniki, półbuty, prochowce, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym
palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, slipy,
spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje kąpielowe,
stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki,
szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki nie papierowe, taśmy
do getrów pod stopy, taśmy do spodni pod stopy, togi, trykoty, T-shirty, turbany, woalki, wyprawka dziecięca, wyroby pończosznicze,
żakiety pikowane, 28 automaty do gier hazardowych, automaty
do gier wideo, balony do zabawy, bańki mydlane, urządzenia do zaznaczania punktów w bilard, kije bilardowe, końcówki do kijów bilardowych, kule bilardowe, stoły bilardowe, ozdoby na choinki, choinki
z materiałów syntetycznych, papierowe czapeczki na przyjęcia, domki dla lalek, kije golfowe, rękawice golfowe, torby na kije golfowe
na kółkach lub bez, karty do gier, kije do gier, kule do gier, kulki
do gier, piłki do gier, urządzenia do gier, gry, gry automatyczne lub
na żetony, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, hantle, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów zabawkowych, kapiszony wybuchowe, klocki, konfetti, kontrolery do konsoli gier, kości do gry, kubki na kości do gry, kotyliony,
kreda do kijów bilardowych, kręgle, oprzyrządowanie i urządzenia
do kręgli, torby na sprzęt do krykieta, kukiełki, przyrządy stosowane
w kulturystyce, lalki, butelki do karmienia lalek, łóżka dla lalek, pokoiki dla lalek, ubranka dla lalek, lotki, lotnie, maski, maski szermiercze,
maski teatralne, misie pluszowe, modele pojazdów przeskalowane,
siatki na motyle, amunicja do broni do paintball, broń do paintball,
pasy do podnoszenia ciężarów, petardy w kształcie cukierków, stoły
do piłkarzyków, piłki do gier, pistolety zabawkowe, pluszowe zabawki, zabawkowe pneumatyczne pistolety, pojazdy zabawkowe, przynęty do myślistwa lub rybołówstwa, przynęty stosowane w wędkar-
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stwie, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, puzzle, zabawkowe
samochody sterowane radiem, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, ringo, koło do ruletki, rzutki, strzałki, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, rzutki strzelnicze, stoły
do tenisa stołowego, szachy, aparatura do sztuczek magicznych,
śmieszne rzeczy, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, aparaty
do wyrzucania piłek tenisowych, trampoliny, warcaby, worki treningowe, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki ruchome,
zabawki wypchane, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier,
30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyzowane do żywności,
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batoniki
zbożowe, batony lukrecjowe, biszkopty, preparaty usztywniające
do bitej śmietany, bułka tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy,
chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne na choinki, chow-chow, chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasto na ciastka,
ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, ciasto w proszku, cukier,
cukierki, cukierki miętowe, cukier palmowy, curry, cykoria, cynamon,
czekolada, napoje na bazie czekolady, dodatki glutenowe do celów
kulinarnych, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, galaretki owocowe, gałka muszkatołowa, glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki, grysik
kukurydziany, guma do żucia, napoje na bazie herbaty, herbata, herbata mrożona, herbatniki, imbir, imbirowe pieczywo, mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, kanapki, kapary, karmelki, kasza manna,
kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze,
kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę,
kawa nienaturalna, kawa nie palona, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kisze, kit
pszczeli, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski, sól do konserwowania żywności, krakersy, krem angielski, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona, mąka kukurydziana,
płatki kukurydziane, kukurydzianka, mamałyga, kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych,
lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, lukier do ciast, lukrecja, majonezy, makaroniki,
makaron rurki, makaron wstążki, makarony, maltoza, marcepan, marynaty, żywność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, melasa do celów spożywczych, mięsne
sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, mięta do wyrobów cukierniczych, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, mleczko pszczele, woda
morska do gotowania, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musy owocowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aromaty do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, ocet, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, produkty spożywcze na bazie owsa, owies
gnieciony, owies łuskany, płatki owsiane, pasta migdałowa, pasta
z soi, pastylki, paszteciki, pesto, pieprz, piernik, pierożki ravioli, ocet
piwny, pizze, placki, sosy z pomidorów, potrawy na bazie mąki, pralinki, propolis, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, przyprawy, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie
owoców lub warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, przekąski
z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatek, sól selerowa, siemię lniane
do celów spożywczych dla ludzi, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, słodziki naturalne, ekstrakt słodowy do celów spożywczych, herbatniki słone,
słód do celów spożywczych, soda spożywcza, pasta z soi, mąka sojowa, sos sojowy, sorbety, sosy, sosy do makaronu, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, spaghetti, substytuty kawy, suchary,
sushi, syrop cukrowy, szafran, tabule, tako, tapioka, mąka z tapioki
do celów spożywczych, tarty z owocami, tortille, wanilia, wanilina,
wermiszel, wodorosty, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zakwas, zaczyn, przekąski ze zboża, preparaty zbożowe, ziele angielskie, zioła
konserwowane, esencje do żywności inne niż esencje eteryczne
i oleje aromatyczne, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
esencje do produkcji napojów, wody gazowane, pastylki do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, piwo imbirowe,
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koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniad, preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty
do wytwarzania wody mineralnej, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje
bezalkoholowe na bazie aloesu, proszek do wytwarzania napojów
gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, napoje serwatkowe, nektary
owocowe bezalkoholowe, orszada, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe napoje z owoców, soki owocowe, piwo, piwo
słodowe, sok pomidorowy, napoje bezalkoholowe z sarsaparyli,
woda selcerska, soki warzywne, sok jabłkowy, woda stołowa, syropy
do napojów, moszcz winogronowy niesfermentowany, woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda mineralna,
woda sodowa, 35 wynajem automatycznych dystrybutorów, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, usługi porównywania cen, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi
impresariów w działalności artystycznej, informacja o działalności
gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, zarządzanie
w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, handlowe wyceny, agencje informacji handlowej, kolportaż próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(111) 319602
(220) 2004 05 01 K
(210) 450332
(151) 2019 02 26
(441) 2016 03 14
(732) Bona Aktiebolag, Malmö, SE.
(540) BONA
(510), (511) 3 środki wybielające do podłóg, w tym ług do wybielania podłóg, środki czyszczące do podłóg, zmywacze do podłóg,
środki ścierne, papier ścierny, mydło i ług do obróbki powierzchniowej podłóg, 7 maszyny do obróbki podłóg w tym do czyszczenia,
szlifowania, nakładania oleju lub lakieru.
(111) 319603
(220) 2018 03 02
(151) 2019 04 01
(441) 2018 11 26
(732) WIEROMIEJCZYK MICHAŁ, Pabianice, PL.
(540) SpokoLEKCJE
(540)

(210) 483055

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 adamaszek, aksamit, barchan, bielizna domowa, materiały na bieliznę osobistą, bielizna pościelowa, bielizna stołowa
nie papierowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe, brokaty, całuny,
ceraty, chorągiewki, tekstylne chusteczki do nosa, pokrowce materiałowe na deski toaletowe, drelichy, drogiet, drukowane tkaniny perkalowe, dzianina, dżersej, etykiety z materiału, filc, firanki, flagi
nie papierowe, flanela, flanela sanitarna, materiały pokryte motywami rysunkami do haftowania, jedwab, kapy na łóżka, klejonka, kołderki do przykrywania nóg, płótno konopne, tkaniny konopne, tkanina z kordonka, kotary na drzwi, krepa, krepon, narzuty na łóżka,
materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały tekstylne, materiały tekstylne nietkane, materiały z juty, pokrowce ochronne na meble,
moleskin, moskitiery, narzuty pikowane, obicia ścienne z materiałów
tekstylnych, obrusy na stół, tkaniny do obuwia, okładziny do mebli
z surowców włókienniczych, tkaniny z ostnicy, papierowe narzuty
na łóżka, pledy podróżne, płótna do gobelinów i haftów, płótno,
płótno klejowe inne niż do materiałów piśmiennych, podszewki,
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podszewki do kapeluszy, pokrowce do drukarek z materiałów tekstylnych, pokrowce na poduszki, pokrowce ochronne na meble, poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła, przykrycia na łóżka, tkaniny z ramii, ratyna, ręczniki do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne,
rękawice toaletowe, płótna do sera, serwetki stołowe tekstylne, serwetki tekstylne, serwetki tekstylne do demakijażu, serwety na stół
nie papierowe, sukna bilardowe, szewiot, sztandary, ścierki do osuszania szkła, poszwy zastępujące prześcieradła, tafta, tekstylne materiały do filtrowania, tiul, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny elastyczne, tkaniny imitujące skóry
zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny
lniane, tkaniny nie przepuszczające gazów na balony aerostatyczne,
tkaniny obiciowe, tkaniny płócienne na buty, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny
ze sztucznego jedwabiu, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, trykot, substytuty tkanin z tworzyw sztucznych, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, materiał na worki, wsypa, pokrowce na materace, zasłony prysznicowe, zasłony z surowców
włókienniczych, zefir, 28 automaty do gier hazardowych, automaty
do gier wideo, balony do zabawy, bańki mydlane, urządzenia do zaznaczania punktów w bilard, kije bilardowe, końcówki do kijów bilardowych, kule bilardowe, stoły bilardowe, ozdoby na choinki, choinki
z materiałów syntetycznych, papierowe czapeczki na przyjęcia, domki dla lalek, kije golfowe, rękawice golfowe, torby na kije golfowe
na kółkach lub bez, karty do gier, kije do gier, kule do gier, kulki
do gier, piłki do gier, urządzenia do gier, gry, gry automatyczne lub
na żetony, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, hantle, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów zabawkowych, kapiszony wybuchowe, klocki, konfetti, kontrolery do konsoli gier, kości do gry, kubki na kości do gry, kotyliony,
kreda do kijów bilardowych, kręgle, oprzyrządowanie i urządzenia
do kręgli, torby na sprzęt do krykieta, kukiełki, przyrządy stosowane
w kulturystyce, lalki, butelki do karmienia lalek, łóżka dla lalek, pokoiki dla lalek, ubranka dla lalek, lotki, lotnie, maski, maski szermiercze,
maski teatralne, misie pluszowe, modele pojazdów przeskalowane,
siatki na motyle, amunicja do broni do paintball, broń do paintball,
pasy do podnoszenia ciężarów, petardy w kształcie cukierków, stoły
do piłkarzyków, piłki do gier, pistolety zabawkowe, pluszowe zabawki, zabawkowe pneumatyczne pistolety, pojazdy zabawkowe, przynęty do myślistwa lub rybołówstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, puzzle, zabawkowe
samochody sterowane radiem, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, ringo, koło do ruletki, rzutki, strzałki, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, rzutki strzelnicze, stoły
do tenisa stołowego, szachy, aparatura do sztuczek magicznych,
śmieszne rzeczy, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, aparaty
do wyrzucania piłek tenisowych, trampoliny, warcaby, worki treningowe, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki ruchome,
zabawki wypchane, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier,
30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyzowane do żywności,
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batoniki
zbożowe, batony lukrecjowe, biszkopty, preparaty usztywniające
do bitej śmietany, bułka tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy,
chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne na choinki, chow-chow, chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ciasto na ciastka,
ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, ciasto, ciasto w proszku,
cukier, cukierki, cukierki miętowe, cukier palmowy, curry, cykoria, cynamon, czekolada, napoje na bazie czekolady, dodatki glutenowe
do celów kulinarnych, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, galaretki owocowe, gałka muszkatołowa, glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki, grysik
kukurydziany, guma do żucia, napoje na bazie herbaty, herbata, herbata mrożona, herbatniki, imbir, imbirowe pieczywo, mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, kanapki, kapary, karmelki, kasza manna,
kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze,
kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę,
kawa nienaturalna, kawa nie palona, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kisze, kit
pszczeli, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski, sól do konserwowania żywności, krakersy, krem angielski, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona, mąka kukurydziana,
płatki kukurydziane, kukurydzianka, mamałyga, kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych,
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lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, lukier do ciast, lukrecja, majonezy, makaroniki,
makaron rurki, makaron wstążki, makarony, maltoza, marcepan, marynaty, żywność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, melasa do celów spożywczych, mięsne
sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, mięta do wyrobów cukierniczych, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, mleczko pszczele, woda
morska do gotowania, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe,
musy owocowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aromaty do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, ocet, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, produkty spożywcze na bazie owsa, owies
gnieciony, owies łuskany, płatki owsiane, pasta migdałowa, pasta
z soi, pastylki, paszteciki, pesto, pieprz, piernik, pierożki ravioli, ocet
piwny, pizze, placki, sosy z pomidorów, potrawy na bazie mąki, pralinki, propolis, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, przyprawy, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie
owoców lub warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, przekąski
z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatek, sól selerowa, siemię lniane
do celów spożywczych dla ludzi, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, słodziki naturalne, ekstrakt słodowy do celów spożywczych, herbatniki słone,
słód do celów spożywczych, soda spożywcza, pasta z soi, mąka sojowa, sos sojowy, sorbety, sosy, sosy do makaronu, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, spaghetti, substytuty kawy, suchary,
sushi, syrop cukrowy, szafran, tabule, tako, tapioka, mąka z tapioki
do celów spożywczych, tarty z owocami, tortille, wanilia, wanilina,
wermiszel, wodorosty, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zakwas, zaczyn, przekąski ze zboża, preparaty zbożowe, ziele angielskie, zioła
konserwowane, esencje do żywności inne niż esencje eteryczne
i oleje aromatyczne, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
esencje do produkcji napojów, wody gazowane, pastylki do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, piwo imbirowe,
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniad, preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty
do wytwarzania wody mineralnej, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje
bezalkoholowe na bazie aloesu, proszek do wytwarzania napojów
gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe napoje owocowe, napoje serwatkowe, nektary
owocowe, bezalkoholowe, orszada, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe napoje z owoców, soki owocowe, piwo, piwo
słodowe, sok pomidorowy, napoje bezalkoholowe z sarsaparyli,
woda selcerska, soki warzywne, sok jabłkowy, woda stołowa, syropy
do napojów, moszcz winogronowy niesfermentowany, woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda mineralna,
woda sodowa, 35 wynajem automatycznych dystrybutorów, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, usługi porównywania cen, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi
impresariów w działalności artystycznej, informacja o działalności
gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, zarządzanie
w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, handlowe wyceny, agencje informacji handlowej, kolportaż próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej.
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(111) 319604
(220) 2018 03 27
(210) 484107
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 15
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540) CORONA BRILLANT
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane (konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni,
niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa,
kostka brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe,
drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki
niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody
niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, sztuczny kamień, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie
materiałów budowlanych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, marketing bezpośredni, marketing
internetowy, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing
ukierunkowany, promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, usługi handlu hurtowego
w zakresie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży materiałów
budowlanych niemetalowych, usługi sprzedaży kostki brukowej.
(111) 319605
(220) 2018 03 27
(210) 484109
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 15
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540) BEHATON
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane (konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni,
niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane
materiały budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe
materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania,
sztuczny kamień, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania
kostki brukowej, usługi w zakresie układania płyt betonowych, usługi w zakresie układania drogowych materiałów budowlanych niemetalowych.
(111) 319606
(220) 2018 11 21
(210) 492901
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) GÓRSKI SZYMON, Gruczno, PL.
(540) Gruczniak
(510), (511) 29 mięso i wędliny, frankfurterki, drób, dziczyzna, flaki,
słonina, galarety mięsne, konserwy mięsne, mortadela, golonka,
salceson, kaszanka, kiełbasy, kiełbasa swojska, kiełbasy wędzone,
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie
z mięsa, mięso wędzone, mięso gotowane, mięso konserwowane,
mięso mielone [mięso siekane], podroby, wątroba, pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), tłuszcze jadalne, pulpety, szynka, wieprzowina, wołowina, nabiał i substytuty nabiału, produkty serowarskie, biały ser, jogurty, kefir [napój mleczny], kwaśna śmietana,
maślanka, masło, mleko, miękkie dojrzałe sery, przetwory twarożkowe, ser pleśniowy, ser wędzony, ser z przyprawami, sery dojrzewające, śmietana, starty ser, twaróg, serwatka, mleczne produkty,
jaja ptasie i produkty z jaj, 30 wypieki i wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, ciasta drożdżowe, ciasta czekoladowe, ciasta z bakaliami, ciasta z kremem, placki [ciasta] z nadzieniem owocowym,
lukrowane ciasta z owocami, ciasta z dyni, torty, bezy, chleb i bułki,
bułeczki z dżemem, bułeczki z owocami, bułki z cynamonem, bułki
z nadzieniem, chałwa, słodkie bułki, serniki, drożdżowe bułeczki,
rogaliki, pączki, kruche ciasto, babeczki, 32 napoje bezalkoholowe,
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napoje owocowe i soki owocowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje warzywne, gazowane soki owocowe, lemoniada, woda
mineralna, woda niegazowana, woda gazowana, woda aromatyzowana, wody o smaku owocowym, piwo i produkty piwowarskie, korzenne piwa, piwo słodowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze,
piwo pełne jasne, piwo typu saison, imitacja piwa, piwa smakowe,
drinki na bazie piwa, ale [rodzaj piwa angielskiego], napoje na bazie
piwa, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], indyjskie piwa jasne ale (IPA), shandy [napój
składający się z piwa i lemoniady], piwa o małej zawartości alkoholu, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe, 41 usługi rozrywkowe, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych i artystycznych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie występów rozrywkowych na żywo, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie festiwali, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
festynów w celach rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie imprez muzycznych, organizowanie spotkań i konferencji, organizacja przyjęć, organizacja i przeprowadzanie degustacji piwa do celów rozrywkowych, 43 obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi
cateringu zewnętrznego, organizacja przyjęć weselnych [miejsca],
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie
bankietów, usługi barów i restauracji, usługi barów piwnych, usługi
kawiarni, usługi ogródków piwnych, usługi degustacji piw (dostarczanie napojów), usługi świadczone przez bary bistro, usługi hoteli,
hosteli i pensjonatów, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.

(111) 319607
(220) 2018 10 26
(210) 492099
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) DZIAŁAK BARTOSZ, Konin, PL.
(540) Promoceo.pl
(510), (511) 35 bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 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,
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności 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
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki,
usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie
wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych.
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(111) 319608
(220) 2018 10 26
(210) 492100
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) DZIAŁAK BARTOSZ, Konin, PL.
(540) Promoceo
(510), (511) 35 bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 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,
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności 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
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki,
usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie
wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych.
(111) 319609
(220) 2018 10 23
(210) 491892
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SCANDI
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 06.01.04, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
spraye do ciała, 5 produkty farmaceutyczne, 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, środki odkażające,
syropy do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye
antybakteryjne, spraye przeciwzapalne, spraye lecznicze.
(111) 319610
(220) 2018 10 23
(210) 491893
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SCANDI Hydro Spray
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(540)

(540)

Kolor znaku: biały, czarny, fioletowy
(531) 06.01.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
spraye do ciała, 5 produkty farmaceutyczne, 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, środki odkażające,
spraye antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye przeciwzapalne, spraye lecznicze.
(111) 319611
(220) 2018 10 23
(210) 491894
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw, PL.
(540) K2 KULER G11
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych, koncentraty płynów chłodniczych do silników spalinowych, płyny hamulcowe,
środki ułatwiające rozruch silników pojazdów, płyny wspomagające
układ kierowniczy.
(111) 319612
(220) 2018 10 23
(210) 491895
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw, PL.
(540) K2 KULER G12
(510), (511) 1 płyny chłodnicze do silników spalinowych, koncentraty płynów chłodniczych do silników spalinowych, płyny hamulcowe,
środki ułatwiające rozruch silników pojazdów, płyny wspomagające
układ kierowniczy.
(111) 319613
(220) 2018 10 23
(210) 491896
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SCANDI Nano Spray
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, fioletowy
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 06.01.04, 26.04.04
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
spraye do ciała, 5 produkty farmaceutyczne, 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, środki odkażające,
spraye antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye przeciwzapalne, spraye lecznicze.
(111) 319614
(220) 2018 10 23
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) JIN CHUANGCHUANG, Gdynia, PL.
(540) LISHA
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(210) 491913

Kolor znaku: ciemnobrązowy
(531) 03.07.06, 02.03.01, 02.03.16, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, biżuteria.
(111) 319615
(220) 2018 10 23
(151) 2019 03 27
(441) 2018 11 26
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) alle
(540)

(210) 491924

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 uwierzytelniania, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, oprogramowanie zabezpieczające, aplikacje mobilne do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez
osoby trzecie, aplikacje mobilne do uwierzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości, aplikacje mobilne zabezpieczające, karty płatnicze, oprogramowanie komputerowe przeznaczone
do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe,
sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, aplikacje mobilne przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne,
muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, publikacje elektroniczne do pobrania, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni
reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie
ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych
polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci
komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji
elektronicznych oraz oceny online z tym związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające
na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy
sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów,
śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub podwyższenia
jakości obsługi, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych
polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci
komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe
i dokonywać transakcji w tym zakresie, usługi sprzedaży biletów zawarte w tej klasie, usługi marketingowe w zakresie wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, aukcje publiczne, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, reklama on-line, opracowywanie i uaktualnianie
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni
reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych,
wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych,
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dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów, usługi zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych
lub reklamowych, sondaż opinii publicznej, badania i analizy marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej, informacja i pomoc dotycząca działalności
gospodarczej, 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 danych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy, kopiowanie 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 samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów 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 sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług
w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji 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, sprzedawania i/lub wymiany towarów,
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, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych, 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
wymienionych usług, 36 usługi finansowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie
funduszy, przelew funduszy na zakup towarów za pośrednictwem
elektronicznych sieci komunikacyjnych, przetwarzanie płatności
elektronicznych, usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi
przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi
bankowe, usługi leasingowe, faktoring, finansowanie zakupów w formie leasingu, usługi kredytowe, 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 wiarygodności finansowej, ubezpieczeniowej, kredytowej, usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, dostarczanie ratingów kredytowych, przetwarzanie i dostarczanie danych finansowych oraz usługi oceniania ryzyka, sprawdzania
ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, pobieranie płatności za towary
i usługi, usługi w zakresie wirtualizowanych kart płatniczych, zapewnianie pożyczek ratalnych, organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, finansowanie zakupów
na raty, 38 sługi telekomunikacyjne, transmisja danych, obrazów i/
lub dźwięku drogą kablową, przez satelitę, sieci komputerowe, telefon, sieć cyfrową ze zintegrowanymi usługami lub przez inne media
do transmisji, wspomagane komputerowo transmisje wiadomości
i obrazów, łączność za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi w zakresie wysyłania wiadomości, 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
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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 innych użytkownikach tej samej strony internetowej w odniesieniu
do wzajemnych transakcji handlowych, transmisje i przesyłanie dalej
bieżących wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań
dźwiękowych, usługi w zakresie nadawania programów, usługi agencji informacyjnych, umożliwianie dostępu do baz danych, publikacji
elektronicznych, 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, działalność sportowa i kulturalna, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne
i rozrywkowe, usługi informacyjne dotyczące wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych, rekreacyjnych lub kulturalnych,
usługi w zakresie sprzedaży lub rezerwacji biletów na wydarzenia
rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, usługi wydawnicze, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizacja szkoleń, organizacja
konferencji, 42 badania oraz usługi – naukowe 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 produktów w ramach
serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób
trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych
przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub
kulturalnych oraz biletów na te wydarzenia w ramach serwisu internetowego, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, w których prowadzona jest sprzedaż biletów
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat
elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu funduszy,
procesów uwierzytelniania, oprogramowanie jako usługa do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób
trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania
jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa, projektowanie, udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania komputerowego i rozwiązań internetowych, uaktualnianie i instalacja
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, usługi pomocy technicznej, wykrywanie i usuwanie błędów
z oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub konserwacja stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie i udoskonalanie systemów płatności elektronicznych oraz przetwarzania elektronicznego transferu funduszy,
projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników
on-line, projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych (API), projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych bazujących na internecie, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, sortowanie danych w bazach komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich, chmura obliczeniowa, usługi dostawcy hostingu w chmurze,
informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych
usług, 45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, usługi potwierdzania tożsamości.
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(732) CZECZELEWSKI PIOTR, CZECZELEWSKA DOROTA S&S
APARTMENTS SPÓŁKA CYWILNA, Biała Podlaska, PL.
(540) SILENCE & SEA APARTMENTS
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów,
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań
podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
typu „płać za klikniecie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów
reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie
dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego
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online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dziel sztuki świadczone
przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych,
dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie
wiadomości, dostawa energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii, dystrybucja wody, eskortowanie podróżnych, fracht,
fracht [przewóz towarów], frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, logistyka transportu, łamanie lodu, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów,
maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, obsługa śluz, organizowanie rejsów, pakowanie prezentów, pakowanie towarów, parkowanie samochodów, pilotowanie, pojazdy (wypożyczanie-), pośrednictwo frachtowe, powietrzny (transport-), przechowywanie
łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie,
przewóz samochodami ciężarowymi, ratownictwo podwodne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, ściąganie statków z mielizny, transport, transport autobusowy, transport barkami, transport i przechowywanie odpadów,
transport karetkami ratunkowymi, transport kolejowy, transport łodziami, transport łodziami spacerowymi, transport mebli, transport
morski, transport pasażerski, transport promowy, transport rurociągami, transport rzeczny, transport samochodami opancerzonymi,
transport tramwajowy, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi butelkowania, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi pomocy
drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi ratownictwa, usługi
rozładunku towarów, usługi taksówek, usługi transportu barkami,
usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu
samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, uzupełnianie banknotów w bankomatach, wynajem autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów, wynajem
silników lotniczych, wynajem statków powietrznych, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem traktorów, wynajem zamrażarek, wynajmowanie garaży, wynajmowanie koni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie dzwonów
nurkowych [kesony], wypożyczanie elektrycznych chłodziarek
do wina, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie
samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie samochodów wyścigowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypoży-
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czanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich,
wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób
trzecich, załadunek, wyładunek statków, zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), 43 bary szybkiej obsługi
[snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc
w hotelach, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon
i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody
pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.

(111) 319617
(220) 2018 10 23
(210) 491931
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) C I J CEBULLA SPÓŁKA JAWNA, Opole, PL.
(540) OviAmin FORTE
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, wapno do pasz, wzmacniające
substancje odżywcze dla zwierząt, zboże na pasze dla zwierząt, ziarna, zboże, ziarno do żywienia zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, pokarm, ściółka dla zwierząt, zwierzęta żywe.
(111) 319618
(220) 2018 10 24
(210) 491969
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) MUCHLEWICZ DAWID, Kalisz, PL.
(540) NAMANIACZKU
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki jako artykuły biurowe, akwaforty jako grafika,
akwarele, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, aparaty
do wykonywania winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski jako heliografia, banknoty, bibuły, bielizna stołowa
papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki jako artykuły papiernicze, bony wartościowe, broszury, celuloidy do filmów animowanych,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa jako chusteczki papierowe, chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry
jako czcionki drukarskie, cyrkle kreślarskie, czasopisma jako periodyki, czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie jako rysownice, diagramy, dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe,
drukowane arkusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etui na identyfikatory jako artykuły biurowe, etykiety jako
owijki na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, figurki jako statuetki z papieru mâché, filtry do kawy papierowe,
folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze jako
blankiety lub druki, formy do gliny modelarskiej jako materiały dla
artystów, fotografie wydrukowane, fotograwiura, frankownice
do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy jako poligrafia, gazety, girlandy papierowe, 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 życzeniami, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej jako artykuł papierniczy, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe, karty pocztowe,
kasetki na papeterię jako artykuły biurowe, kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], 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 etui
na identyfikatory jako artykuły biurowe, klipsy do piór i długopisów,
kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, ko-
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miksy, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z papieru
lub kartonu, korektory w płynie jako artykuły biurowe, korektory
w taśmie [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], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe
tabliczki do pisania, makiety architektoniczne, 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 jako materiały amortyzujące
lub do wyścielania, z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce,
matryce do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze jako artykuły biurowe, nawilżacze do powierzchni klejących jako
artykuły biurowe, niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki jako notesy, noże do papieru jako artykuły biurowe, numeratory,
obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy [malarstwo],
oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki czekowe, okładki na paszporty,
okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, oleodruki, ołówki, ołówki na grafit jako ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opaski
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla malarzy, pantografy jako przyrządy kreślarskie, papier,
papier do elektrokardiografów, papier do malarstwa i kaligrafii, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania jako papier listowy,
papier do radiogramów, papier do użytku na stołach do badań, papier do zawijania, papier filtracyjny jako bibuła, papier higieniczny,
papier mâché, papier nutowy, papier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny, papier
świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papier z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki na tacki dentystyczne, papierowe podkładki pod szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa jako klej do celów
papierniczych lub do użytku domowego, pastele jako kredki, perforatory biurowe, periodyki jako czasopisma, pędzle, pędzle do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania jako grafiony,
plansze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno nasączone
tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki
adresowe do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki
na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki jako książki, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki
na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe,
portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów jako materiał dydaktyczny, przebitki jako materiały piśmienne,
przezrocza jako materiały piśmienne, przybory do wycierania tablic
do pisania, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski
do papieru, przykładnice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy
do rysowania, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka
z farbami jako artykuły szkolne, pudelka z papieru lub kartonu, pudła
na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi
główne jako książki, reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segregatory
na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty
do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące
biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, steatyt jako kreda krawiecka, stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony jako artykuły piśmienne, szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi
malarskie, sztychy, ryty jako grawiura, szufelki do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śliniaki z rękawami, papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia
pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca jako materiały piśmienne,
taśmy [introligatorstwo], taśmy do maszyn do pisania, taśmy ela-
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styczne 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 pisania
jako artykuły papiernicze, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania jako zestawy, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torby papierowe do użytku przy
sterylizacji narzędzi medycznych, torebki do gotowania w kuchniach
mikrofalowych, torebki do pakowania jako koperty lub woreczki
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych
na odchody zwierząt domowych, transparenty z papieru, tuby z tektury, tusz chiński, tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty
do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia
i maszyny do introligatorstwa jako sprzęt biurowy, urządzenia 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, washi jako papier japoński, wieczne pióra, wierszowniki
jako poligrafia, wkładki 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 pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje
do włosów, wycinki histologiczne jako materiał szkoleniowy, wykroje
krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywania, 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, zapisy nutowe, zawiadomienia jako artykuły
papiernicze, zestawy drukarskie, przenośne artykuły biurowe, zestawy rysunkowe jako komplety kreślarskie, zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze jako artykuły biurowe, zszywki
biurowe, zwijacze do identyfikatorów jako artykuły biurowe, 25 alby,
antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki jako chustki, bandany
na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body jako bielizna, bokserki, botki, bryczesy,
buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę,
cholewki do obuwia, chustki jako apaszki, cylindry jako kapelusze,
czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czepki pod prysznic,
czubki do butów, daszki jako nakrycia głowy, daszki do czapek, długie luźne stroje, dzianina jako odzież, espadryle, etole jako futra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne krawaty, futra jako odzież,
gabardyna jako odzież, garnitury, getry jako ochraniacze zakładane
na buty, gorsety, gorsety jako bielizna damska, gorsy koszul, halki
jako bielizna, halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe jako odzież, kaptury
jako odzież, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona,
kimona do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony jako odzież, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem,
krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki jako odzież,
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce jako
odzież, manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy
do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako odzież, mundury,
mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki jako odzież, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie
piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okrycia wierzchnie jako odzież, okucia metalowe do obuwia, opaski
na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski
jako odzież, pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką jako obuwie pasowe, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, pasy
elastyczne wyszczuplające jako bielizna, pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki jako odzież, piżamy,
płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów,
podkoszulki sportowe, podszewki gotowe jako część garderoby,
podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy
wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice nar-
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ciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, taśmy do spodni pod stopy, togi, trykoty, trykoty jako ubrania,
turbany, walonki jako buty filcowe, woalki, welony jako odzież, wyprawki dziecięce jako odzież, wyroby pończosznicze, 32 aperitify
bezalkoholowe, barley wine jako piwo, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu
do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa,
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy jako napoje bezalkoholowe, lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi,
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok z pomidorów jako napój, preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli,
soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, syrop do lemoniady, syropy do napojów, moszcz winogronowy, niesfermentowany,
woda jako napoje, woda gazowana, preparaty do produkcji wody
gazowanej, woda litowa, woda mineralna jako napoje, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing jako doradztwo
biznesowe, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
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reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
transkrypcja wiadomości jako prace biurowe, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie
dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone
przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach jako prace biurowe, usługi public relations, usługi
sekretarskie, usługi umawiania spotkań jako prace biurowe, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich jako zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem billboardów jako tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych.

(111) 319619
(220) 2018 10 24
(210) 491988
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) SHENZHEN 2WIN TECH LIMITED, Shenzhen, CN.
(540) BOBOBIRD
(510), (511) 14 zegarki na rękę, zegarki, pierścionki [biżuteria], obrączki [biżuteria], perły [biżuteria], kamienie jubilerskie, mechanizmy do zegarów i zegarków, łańcuszki do zegarków, zegary i zegarki
elektryczne, paski do zegarków, paski do zegarków na rękę, pudełka
do eksponowania zegarków.
(111) 319620
(220) 2018 10 25
(210) 492004
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) BASSA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KONIGSHOFF
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barów, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi
restauracji samoobsługowych, usługi barów przekąskowych, usługi
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cateringowe, restauracje, restauracje z grillem, restauracje oferujące
dania na wynos, bary szybkiej obsługi [snack-bary], stołówki, kafeterie [bufety], rzeźbienie w jedzeniu, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, pensjonaty, domy turystyczne, motele, biura zakwaterowania,
usługi hotelowe, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, rezerwacja miejsc w hotelach, hostele,
rezerwacja miejsc w motelach, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacja miejsc w hostelach.

(111) 319621
(220) 2018 08 28
(210) 489815
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL.
(540) TRIBECA
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na szkła
kontaktowe, części do okularów, zauszniki do okularów, sznureczki
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych.
(111) 319622
(220) 2018 08 28
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL.
(540) SUPER-PHARM S Optic
(540)

(210) 489826

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na szkła
kontaktowe, części do okularów, zauszniki do okularów, sznureczki
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych.
(111) 319623
(220) 2017 07 18
(210) 474337
(151) 2019 03 14
(441) 2018 03 26
(732) KWIATKOWSKA ALICJA BIOCHEMIA URODY, Racibórz, PL.
(540) Biochemia Urody
(510), (511) 35 usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla
konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów pielęgnacyjnych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie substancji, materiałów i preparatów chemicznych oraz surowców naturalnych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla
ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
książek, 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji,urody, usługi w zakresie porad kosmetycznych.
(111) 319624
(220) 2018 08 28
(210) 489830
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL.
(540) NOLITA
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okularów i do oku-
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larów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na szkła
kontaktowe, części do okularów, zauszniki do okularów, sznureczki
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych.

(111) 319625
(220) 2018 09 07
(151) 2019 03 18
(441) 2018 10 29
(732) KAMIENIECKI MAREK VITALVEGE, Lubin, PL.
(540) BM BEZMIĘSO
(540)

(210) 490285

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 29 zupy z makaronem, zupy w puszkach, zupy w proszku, zupy-składniki do sporządzania, białko roślinne, teksturowane
białko roślinne, pozostałe białka roślinne, mąki z białkiem roślinnym,
zupy błyskawiczne, zupy bisque, zupy, zupa z kulkami z macy, zupa
miso, wywar z warzyw, wywar, bulion, wstępnie ugotowana zupa
miso, wstępnie ugotowana zupa, przetwory do zup jarzynowych,
preparaty do produkcji bulionów, pasty do zup, mieszanki do zup,
mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, kostki do zup,
kostki bulionowe, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, jadalne
gniazda ptaków, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, ekstrakty
do zup, buliony gotowe, buliony, bulion w postaci granulek, bulion-preparaty do produkcji, ekstrakty roślinne, aromaty, przyprawy, dodatki smakowe nie będące aromatami, dodatki smakowe nie będące
przyprawami, dodatki funkcjonalne, błyskawiczne zupy miso, osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, syntetyczne osłonki do kiełbas,
przetworzone poczwarki pszczół do spożycia przez ludzi, jadalne
owady, nieżywe, pasty do kromek zawierające tłuszcz, oleje utwardzone do celów spożywczych, oleje uwodornione do celów spożywczych, oleje z przyprawami, spożywczy olej kokosowy, spożywczy
olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, tłuszcze roślinne
do gotowania, tłuszcze roślinne do celów spożywczych, tłuszcze kukurydziane, tłuszcze jadalne, tłuszcze do gotowania, tłuszcz piekarski, organiczny olej kokosowy do celów kulinarnych, oleje spożywcze, zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, oleje roślinne
do celów spożywczych, ziemniaki smażone w cieście, ziemniaki,
przetworzone, ziemniaki, konserwowane, zielony rozpołowiony groszek, zapiekanki-żywność, zapiekanka z bakłażanów, zakonserwowane i spłaszczone pomarańcze, zagęszczone sosy pomidorowe,
wysuszone płatki wodorostów jadalnych do posypywania ryżu w gorącej wodzie-ochazuke-nori, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa fermentowane, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, warzywa kapustne przetworzone, warzywa konserwowane,
warzywa konserwowane w oleju, warzywa liofilizowane, warzywa
marynowane, warzywa marynowane w sosie sojowym, wodorosty
jadalne, warzywa w słoikach, warzywa w puszkach, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa suszone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa solone, warzywa przetworzone, warzywa preparowane, warzywa obrane ze skórki, warzywa mrożone, tofu z soi, tofu
w postaci niestężonej-tofu nao, tofu, szpinak przetworzony, szpinak,
mrożony, szpinak konserwowy, szpinak, gotowany, suszone wodorosty spożywcze-hoshi-wakame, szparagi, przetworzone, suszone jadalne wodorosty, suszone owoce, suszone jadalne algi, suszona soja,
suszona rzepa, suszona papaja, suszona fasola, suche nasiona roślin
strączkowych, substytuty mięsa na bazie warzyw, starte ziemniaki
w panierce, soja, przetworzona, sałatka ziemniaczana, sałatki gotowe, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki podawane na przystawkę,
sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, soja przetworzona,
soja konserwowana spożywcza, soja konserwowa do użytku spożywczego, soczewica suszona, soczewica konserwowana, soczewica,
smażone ziemniaki jako placki ziemniaczane, słodkie nadzienia
z owoców, smażone plantany, sfermentowane owoce, przetworzone
słodkie ziemniaki, przetworzone ziarna arbuza, przyprawy smakowe-pikle, przyprawione wodorosty jadalne-jaban-gim, przystawki
na bazie warzyw, purée z grzybów, purée z oliwek, purée z warzyw,
purée ziemniaczane, purée ziemniaczane w proszku, ratatouille, rośliny strączkowe przetworzone, rosti-placki ziemniaczane z grubo
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startych ziemniaków, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z jadalnych wodorostów, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe-dżemy, przetworzona kapusta brukselska, przetworzona spirulina,
przetworzona trawa cytrynowa, przetworzone awokado, przetworzone brzoskwinie, przetworzone buraki, przetworzone cebule,
przetworzone cebulki dymki, przetworzone jabłka, przetworzone
karczochy, przetworzone kiełki fasoli, przetworzone oliwki konserwowe, przetworzone nasiona dyni, przetworzone nasiona chia do jedzenia, przetworzone morele, przetworzone maczużniki jadalne,
przetworzone liście winogron, przetworzone kwiaty jadalne w formie kandyzowanej, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
tofu, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie soi,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie kokosu, przeciery warzywne, przeciery owocowe, proszki
warzywne, proszki owocowe, proszek kokosowy, produkty z suszonych owoców, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, pomidory, przetworzone, pomidory obrane ze skóry, pomidory konserwowe, pomidory konserwowane, pokrojone warzywa, pokrojone
sałatki warzywne, pokrojone owoce, płatki ziemniaczane, płatki
z brzoskwini, placki ziemniaczane, placki smażone, pierożki na bazie
ziemniaków, pasztet warzywny, pasty z trufli, pasty do smarowania
składające się z orzechów laskowych, pasta z karczochów, pasta z anchois, pasta czosnkowa, pasta arachidowa, papryka, przetworzona,
papryka marynowana, papaja, przetworzona, panierowane i smażone papryczki jalapeno, paluszki z twarożku sojowego, owoce przetworzone, owoce marynowane, owoce konserwowane w słoikach,
ostre zielone papryczki, przetworzone, orzeszki piniowe, przetworzone, orzeszki arachidowe przetworzone, orzeszki arachidowe preparowane, orzechy ziemne przetworzone, orzechy z przyprawami,
oliwki, suszone, oliwki przetworzone, opiekane wodorosty, obrana
marchew, obrane ziemniaki, nadzienie bakaliowe-owoce konserwowane, nadziewane roladki z kapusty, nadziewane skórki z ziemniaków, nadziewane ziemniaki, nasiona jadalne, nasiona przetworzone,
nasiona, przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce, nasiona słonecznika przetworzone, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienia na bazie owoców do ciast typu cobbler, mrożone owoce, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
mrożone frytki, mieszanki warzywne, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów
przetworzonych, mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców
i orzechów, mieszanka bombaj-indyjska przekąska, konserwowane
warzywa, konserwy, marynaty, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krążki
z cebuli, krakersy głogowe, krojone warzywa, liofilizowane warzywa,
listownica-wodorost morski przetworzony, marchewki, kłącza przetworzone, kiszone warzywa-kimchi, kimchi z pokrojonej w kostkę
rzodkwi-kkakdugi, kimchi z ogórka-oi-sobagi, kiełbaski wegetariańskie, kapusta, przetworzona, kapusta kwaszona, koncentraty soków
warzywnych do konsumpcji, kompozycje owoców przetworzonych,
knedle ziemniaczane, jabłka duszone, kandyzowane przekąski owocowe, gulasze, gulasz błyskawiczny, grzyby konserwowane, grzyby
gotowe do spożycia, groch żółty dzielony, groszek konserwowy, gotowy gulasz z curry, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe dania warzywne,
gotowane ziemniaki, gotowane trufle, gotowane owoce, gotowane
orzechy, gnocchi na bazie ziemniaków, głęboko mrożone dania warzywne, galaretki owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretka z korzenia dziwidła riviera-konnyaku,
frytki ziemniaczane, fermentowane tofu, fermentowana soja-natto,
fasola pieczona w sosie pomidorowym, fasola przyrządzona w sosie
sojowym-kongjaban, fasola w puszkach, fasola z chili, fasolka konserwowa, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, falafel, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty warzywne
do gotowania-soki, ekstrakty alg do celów spożywczych, dyniowate
rośliny konserwowane, dolma-faszerowane warzywa, dipy, dip fasolowy, desery owocowe, danie gotowe, w skład którego wchodzi
przede wszystkim pasta sojowa i tofu-doenjang-jjigae, danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie-cheonggukjang-jjigae, dal-indyjskie danie z roślin strączkowych, chipsy
na bazie warzyw, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne,
chipsy z batatów fioletowych, chipsy z juki, chipsy z jarmużu, chipsy
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy
ziemniaczane w postaci przekąsek, chop suey, ciecierzyca, przetworzona, chipsy jabłkowe, chipsy bananowe, chile relleno, burgery
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z tofu, burgery warzywne, burgery sojowe, brokuły, batony spożywcze na bazie soi, batony spożywcze na bazie orzechów, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków,
batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów
będące zamiennikami posiłków, bakłażany przetworzone, algi
do żywności dla ludzi, ajvar-pasta z papryki, bakłażanów i czosnku,
koncentraty pomidorowe-purée, galareta, galareta migdałowa, galaretki, galaretki z warzyw, hummus-pasta z ciecierzycy, hummus, guacamole-pasta z awokado, guacamole, marmolada, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z guawy, pasta z nasion lotosu, pasta
z oberżyny, pasta z oliwek, pasta z orzechów laskowych, pasta z owoców tłoczonych, pasta z owoców, pasty do smarowania składające się
głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty
na bazie czosnku do smarowania, pasty przyrządzone z orzechów,
pasty do smarowania składające się głównie z jajek, pasty na bazie
orzechów, przecier pomidorowy, produkty do smarowania na bazie
trufli jako kremy z trufli, pasty warzywne, warzywne pasty do smarowania, tapenady-pasty z oliwek, kaparów i oliwy, tahini-pasta z ziarna sezamowego, surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi
i majonezu-coleslaw, mieszanka olejów do celów spożywczych, masło z nasion, masło kokosowe-olej kokosowy, oleje jadalne do użytku
w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje do gotowania, olej sojowy do gotowania, białka jajek, białko do celów kulinarnych, gotowe
posiłki zawierające głównie jajka, omlety, jaja w stanie płynnym, jaja
w proszku, jaja suszone, jaja przepiórcze w puszce, jaja przetworzone, jaja przepiórcze, jaja po szkocku, jaja mrożone, jaja marynowane,
jaja kurze, jaja kacze, jaja, substytuty jaj, desery na bazie sztucznego
mleka, jogurt sojowy, mleko kokosowe w proszku, mleko kokosowe
jako napój, mleko kokosowe do stosowania jako napój, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko kokosowe, margaryna, liofilizowane tofu w kawałkach-kohri-dofu, mleko sojowe w proszku, mleko
sojowe jako substytut mleka, mleko sojowe, mleko ryżowe jako substytut mleka, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko ryżowe,
mleko owsiane, mleko o różnych smakach, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mleko
z bakteriami Lactobacillus acidophilus, mleko z nasion konopi jako
substytut mleka, mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mleko w proszku do celów spożywczych, mleko zagęszczone, napoje mleczne, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje mleczne z kakao, napoje
mleczne zawierające owoce, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, substytuty serów, substytuty masła, substytuty mleka, substytuty kwaśnej śmietany, substytuty margaryny, śmietana
na bazie warzyw, smażone kawałki tofu-abura-age, tempeh, sztuczna śmietana jako substytuty produktów mlecznych, zabielacz
do kawy, zabielacze do napojów, zabielacze niezawierające produktów mlecznych, agar-agar do celów kulinarnych, kiełbaski konserwowane, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski Bratwurst, kiełbasa pepperoni, kiełbasy, substytuty drobiu, substytuty mięsa, szaszłyki, wędliny,
30 dodatki glutenowe do celów kulinarnych, drożdże i zaczyny, ekstrakt słodu do celów spożywczych, gluten jako artykuł spożywczy,
gryka, przetworzona, kasza bulgur, mąka kokosowa przeznaczona
do spożycia przez ludzi, mąka ziemniaczana, pochodne skrobi
do spożycia przez ludzi, modyfikowana skrobia zżelatynizowana
do żywności niemedyczna, mieszanki słodkich galaretek z fasoli
adzuki-mizu-yokan-no-moto, maltodekstryny do zastosowania odżywczego inne niż do celów medycznych, makarony, makaron spożywczy, makaron skrobiowy, makaron nitki skrobiowy, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, potrawy na bazie mąki, preparaty
aromatyczne do ciast, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty węglowodanowe do żywności, preparaty zbożowe,
produkty skrobiowe do celów spożywczych, produkty wiążące
do kiełbas, produkty żywnościowe z ciasta, przetwory spożywcze
na bazie ziaren, przetwory spożywcze na bazie słodu, środki zagęszczające do gotowania żywności, skrobia ziemniaczana do celów spożywczych, skrobia sago do celów spożywczych, skrobia naturalna
do żywności, skrobia modyfikowana do żywności nielecznicza, skrobia do celów spożywczych, siemię lniane do użytku kulinarnego jako
przyprawa, siemię lniane do celów kulinarnych jako przyprawa, przyprawy do pieczenia, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone
sorgo, suszony gluten pszeniczny, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, ziemniaki-mąka-skrobia ziemniaczana, skrobia modyfikowana ziemniaczana, skrobie ziemniaczane termizowane do celów
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spożywczych, zboża, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zagęszczacze naturalne do gotowania żywności, zagęszczacze do użytku w gotowaniu, vermicelli skrobiowe, tapioka, syrop skrobiowy do celów kulinarnych, syntetyczne środki
zagęszczające do żywności, batony zbożowe i energetyczne, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki-yohkan, budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, bułeczki z owocami, bułeczki
z dżemem, bułki z cynamonem, chleb, ciastka serowe, ciasteczka solone, ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego-okoshi,
cienkie naleśniki-popadoms, cienkie kruche placki z przyprawami-poppadom, cienkie kruche placki z przyprawami-papad, cienkie
kruche naleśniki-papad, deser puddingowy na bazie ryżu, gotowe
do spożycia puddingi, krakersy solone, krakersy z mąki grahama, krakersy o smaku owocowym, krakersy, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, aromaty jako preparaty-substancje naturalne lub chemiczne nadające produktom smak i zapach do żywności, aromaty
migdałowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty migdałowe do żywności lub napojów, aromaty migdałowe, aromaty kawowe, aromaty
do żywności inne niż olejki eteryczne, aromaty do żywności, aromaty
do serów, aromaty do przekąsek inne niż olejki eteryczne, aromaty
do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty do ciast, aromaty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, anyż używany jako przyprawa, aromaty
produkowane z marynat, aromaty produkowane z owoców, aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty w formie sosów
w proszku, chemiczne przyprawy kuchenne, aromaty z owoców inne
niż olejki eteryczne, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki
eteryczne, dodatki smakowe do zup, dodatki smakowe do zup inne
niż oleje eteryczne, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe
w postaci zagęszczonych sosów, dodatki smakowe z warzyw inne niż
olejki eteryczne, ekstrakty przypraw, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe inne niż olejki eteryczne, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, esencje
do gotowania, esencje do użytku w gotowaniu inne niż olejki eteryczne, esencje do użytku w przygotowaniu żywności inne niż olejki
eteryczne, esencje do żywności z wyjątkiem esencji eterycznych
i olejów eterycznych, granulki soli do konserwowania artykułów spożywczych, jadalne aromaty do artykułów żywnościowych inne niż
substancje eteryczne i olejki eteryczne, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, kurkuma do żywności, marynata z przyprawami, marynaty, marynaty zawierające przyprawy, marynaty zawierające zioła, mieszanka przypraw do sosu mięsnego-sloppy joe,
mieszanki do nadzienia jako artykuły spożywcze, mieszanki farszu
zawierające chleb, mieszanki na nadzienie na bazie chleba, mieszanki przypraw, mieszanki przypraw do curry, mieszanki przypraw
do gulaszu, mieszanki przypraw do nacierania, mieszanki przypraw
suszonych do gulaszu, panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu,
pikantne sosy, czatnej i pasty, przetworzone nasiona do użytku jako
przyprawa, preparaty przyprawowe, preparaty aromatyczne do wypieków, prażone naturalne zrębki drzewne dodane do wina w celu
poprawy jego smaku, przyprawione mieszanki panierkowe do smażenia w głębokim tłuszczu, przyprawy do pizzy, przyprawy do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe
jako sosy, marynaty, przyprawy spożywcze, przyprawy suche, przyprawy w proszku, słone aromaty spożywcze do żywności inne niż
olejki eteryczne, sól z przyprawami, sól z przyprawami do gotowania,
substancje nadające smak jako dodatek do jedzenia inne niż olejki
eteryczne, substancje dające zapach jako dodatek do jedzenia inne
niż oleje eteryczne, sosy, sosy zawierające orzechy, bułeczki gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, bagietki z nadzieniem, baozi-nadziewane kluski gotowane na parze, batoniki na bazie
czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące
zamiennikami posiłków, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, brioszki-drożdżowe bułeczki, bułeczki z dżemem fasolowym,
bułki nadziewane, bułki z nadzieniem burrito, calzone jako rodzaj
pizzy w kształcie pieroga, chalupa-meksykańskie placuszki, cheeseburgery, chimichanga jako rodzaj burrito, chińskie pierożki gotowane na parze-shumai, gotowane chińskie pierożki nadziewane-gyoza,
chipsy jako produkty zbożowe, chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy kukurydziane, chipsy ryżowe, chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chow
mein-chiński smażony makaron, chow mein jako dania na bazie makaronu, chrupki kukurydziane, chrupki kukurydziane o smaku sera,
chrupki ryżowe, chrupki ryżowe w kształcie kulek-arare, chrupki serowe, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki serowe w kształcie
kulek-przekąski, chrupki serowe-przekąski, ciasto makaronowe na-
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dziewane, ciastka z prosa, ciastka ryżowe-senbei, ciastka owsiane,
ciasteczka ryżowe, ciasteczka cebulowe, ciasta słodkie lub słone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, chrupki zbożowe,
ciasto na bazie jaj, ciasto z przyprawionymi owocami, czipsy na bazie
zbóż, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, dania na bazie ryżu, dmuchane kuleczki serowe
jako przekąski kukurydziane, empanada jako nadziewany pieróg, galareta gryczana-memilmuk, gimbap-koreańskie danie z ryżu, gotowa
solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gotowe dania
z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, gotowe pizze,
gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu,
gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające głównie
ryż, gotowe potrawy zawierające głównie makaron, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby
lub warzyw, jiaozi-pierogi nadziewane, kanapki, kanapki tostowe
opiekane, kanapki zawierające sałatę, kleiste kuleczki ryżowe, hamburgery w bułkach, hamburgery gotowane i w bułkach, kleiste ucierane ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku-injeolmi, koreczki,
kanapeczki, klejące się ciasteczka ryżowe-chapsalttock, krakersy
o smaku mięsnym, krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku
sera, krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku ziołowym, krakersy
ryżowe, krakersy z preparatów zbożowych, kukurydza palona, krótko
smażony makaron z warzywami-japchae, krokiety po chińsku, makarony zawierające nadzienia, makaron z serem, liofilizowane dania,
których głównym składnikiem jest ryż, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest makaron, lasagne, lasagna, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, mrożone posiłki składające
się głównie z ryżu, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, nachos, nadziewane kanapki, nadziewany chleb, nadziewany makaron, naleśnik z zieloną cebulą-pajeon, naleśniki, naleśniki cienkie,
opiekane kanapki z serem i z szynką, pierożki chińskie z nadzieniem
pikantnym won ton, pierożki ravioli, pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli ankoro, pizza, pizze gotowe, pizze konserwowane, pizze mrożone, pizze schłodzone, placki, placki z fasoli mung-bindaetteok, placki z kimchi-kimchijeon, placki z nadzieniem
z warzyw, posiłki składające się głównie z makaronów, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, potrawy
składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie zbóż, przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się głównie z ryżu,
przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski słone na bazie
zbóż, przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki
kukurydzianej, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane
ze sproszkowanych sucharów, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane z pszenicy,
przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski z kukurydzy, przekąski z kukurydzy
w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy w formie kół,
przekąski z produktów zbożowych, przekąski zbożowe o smaku sera,
przetworzona kukurydza do prażenia, przetworzona kukurydza prażona, puszkowana żywność zawierająca makaron, quesadilla-tortilla
z masy kukurydzianej z serem, ramen-japońskie danie na bazie makaronu, ravioli gotowe, risotto, ryż kleisty zawijany w liście bambusa-zongzi, ryż smażony po chińsku, ryżowe pierożki, sajgonki, sałatka
ryżowa, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, samosy,
sandwicze, senbei-ciastka ryżowe, senebei-ciastka ryżowe, słodki ryż
z orzechami i owocami głożyny-yaksik, smażone ciastka ryżowe-topokki, solone wyroby piekarnicze, spaghetti w sosie pomidorowym
w puszce, spody do pizzy, spody z ciasta do pizzy, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, surowe pizze, świeża pizza, świeże parówki w cieście, świeże placki-cia-
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sta, tabule-sałatka z kuskus, sushi, tortille, tarty solone, tamales,
tacos-danie meksykańskie, tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe injeolmi, wafle ryżowe, wafle ryżowe w polewie czekoladowej, warzywa
w cieście, wontons jako rodzaj chińskich pierożków, wstępnie upieczone spody na pizze, zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zawijana kanapka typu wrap, zawijane suszone wodorosty gimbap, ekstrudowana
mąka: pszenna, grochowa, ziemniaczana, ryżowa, sojowa, przetwory
ze zbóż teksturowane mąki, granulaty: sojowe, pszenne, grochowe,
ryżowe, koncentraty białek roślinnych, izolaty białek roślinnych.

(111) 319626
(220) 2018 10 08
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) LATOŃ KAROL, Sułkowice, PL.
(540) multiled
(540)

(210) 491404

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 lampy LED, oprawy oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy].
(111) 319627
(220) 2018 10 19
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) ADASZKIEWICZ MACIEJ, Gdynia, PL.
(540) GYM bee Fit is fun
(540)

(210) 491820

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 03.13.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 instrukcje w zakresie gimnastyki, instruktaż w zakresie gimnastyki, nauka gimnastyki, organizowanie imprez gimnastycznych, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, zajęcia gimnastyczne, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, prowadzenie
ośrodków sprawności fizycznej, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami,
szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi klubów
zdrowia i sal gimnastycznych, wynajmowanie obiektów sportowych,
zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, zajęcia sportowe.
(111) 319628
(220) 2018 10 22
(210) 491850
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) ART-DOM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL.
(540) CZARNY KAMIEŃ
(540)

(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, 37 usługi
budowlane, 41 działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 44 usługi
medyczne, usługi w zakresie higieny i urody ludzi.
(111) 319629
(220) 2018 10 22
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) WOODWASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przytoczna, PL.
(540) POLA Groszek Olchowy

(210) 491853
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 05.01.16, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 ekologiczne paliwo stałe z biomasy.
(111) 319630
(220) 2018 10 22
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) WOODWASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przytoczna, PL.
(540) Groszek Olchowy
(540)

(210) 491854

ne elektronicznych książek i czasopism, publikacje elektroniczne online książek i periodyków, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line nie do pobierania z sieci komputerowych, 43 restauracje,
restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi barowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, pizzerie, restauracje z grillem, restauracje serwujące delikatesy, świadczenie usług cateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach wystawienniczych, usługi herbaciarni, usługi
doradców w zakresie win, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi restauracji hotelowych, usługi ogródków piwnych,
usługi osobistych kucharzy, usługi mobilnych restauracji, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie
sal na spotkania.

(111) 319632
(220) 2018 09 21
(210) 490822
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) TRZASKA BOGUMIŁA, Warszawa, PL.
(540) WYSPA SKARBÓW
(510), (511) 41 prowadzenie przedszkoli i żłobków, usługi w zakresie prowadzenia sal zabaw dla dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci
na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej, usługi doradztwa zawodowego w sprawach kształcenia i edukacji, obsługa salonów gier,
organizowanie przyjęć dla dzieci i młodzieży, organizowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży, organizowanie wyjazdów wakacyjnych
dla dzieci i młodzieży, prowadzenie parków rozrywki, wypożyczanie
strojów karnawałowych dla dzieci.

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 05.01.16, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 ekologiczne paliwo stałe z biomasy.
(111) 319631
(220) 2018 09 21
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 26
(732) MIZIOŁEK KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) H HERITAGE
(540)

2211

(210) 490815

(531) 27.05.01, 26.04.07, 26.11.12, 12.01.15
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych, public relations, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, badania
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej w obszarze usług gastronomicznych, franchising-usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w sieci pod określoną marką, usługi
związane z zawieraniem kontraktów franchisingowych, doradztwo
w zakresie franchisingu, sprzedaż: gotowych dań do spożycia w tym
poprzez centrale telefoniczne (call center) oraz Internet, sprzedaż
wina, wędlin włoskich, serów włoskich, kawy włoskiej, oliwy i oliwek,
sosów warzywnych do makaronów, 41 organizowanie warsztatów
kulinarnych dla dorosłych i dla dzieci, organizowanie eventów, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie koncertów, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, informacja o imprezach rozrywkowych organizowanych w lokalu restauracji, publikowanie książek, publikowanie on-li-

(111) 319633
(220) 2018 09 21
(210) 490834
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 05
(732) MIKULSKI MICHAŁ BERRY APARTMENTS, Lusina, PL.
(540) BIAŁA RÓŻA RESTAURACJA
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 05.05.01,
05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, bary, dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, kawiarnia, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, restauracje, serwowanie żywności i napojów, świadczenie usług cateringowych, organizowanie
przyjęć .
(111) 319634
(220) 2018 09 28
(210) 491109
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) FINDYSZ MAŁGORZATA, Krościenko Wyżne, PL.
(540) FAIRIES
(540)

Kolor znaku: różowy, fioletowy, niebieski, żółty, zielony
(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 03.07.17, 29.01.15
(510), (511) 9 nagrane płyty CD i DVD, 25 koszulki z nadrukami,
41 rozrywka, organizacja imprez rozrywkowych, usługi w zakresie
rozrywki, produkcja nagrań dźwiękowych i wideo.
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(111) 319635
(220) 2018 10 04
(210) 491259
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 26
(732) PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) Menavitin
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, szampony, balsamy inne niż do celów
medycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, maści do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, żele do pielęgnacji skóry, pianki do pielęgnacji skóry.
(111) 319636
(220) 2018 10 11
(210) 491503
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) BIOCHEM BIOTECH CO., LTD, Taoyuan City, TW.
(540) BIOCHEM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, farby do włosów, preparaty czyszczące
do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji oczu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji warg, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji policzków, kosmetyki do pielęgnacji brwi,
środki ściągające do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, kremy podkładowe, cienie do powiek, pomadki do ust, tusze do rzęs, kredki do brwi, zestawy do makijażu twarzy, szampony.
(111) 319637
(220) 2018 10 11
(210) 491511
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) ARWIN BIO-TECH.TAIWAN CO., LTD., Taoyuan City, TW.
(540) ARWIN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, farby do włosów, preparaty czyszczące
do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji oczu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji warg, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji policzków, kosmetyki do pielęgnacji brwi,
środki ściągające do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, kremy podkładowe, cienie do powiek, pomadki do ust, tusze do rzęs, kredki do brwi, zestawy do makijażu twarzy, szampony.
(111) 319638
(220) 2018 10 15
(210) 491635
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) Urinomax
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych,
31 pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(111) 319639
(220) 2018 10 17
(210) 491693
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) ARTHROMAX
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych,
31 pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(111) 319640
(151) 2019 04 12

(220) 2018 10 17
(441) 2018 12 17

(210) 491709

Nr 7/2019

(732) ORTLIEB CHRISTIAN FIRMA SPOT-LIGHT, Cisek, PL.
(540) SPOT LIGHT
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 abażury, lampy elektryczne do zawieszania i stojące, lampy oświetleniowe do zawieszania i stojące, lampiony, lampy
bezpieczeństwa, lampy luminescencyjne oświetleniowe, lampy laboratoryjne, latarki, lampy łazienkowe, reflektory do lamp, obudowy
do lamp, zawieszenia do lamp, szkła do lamp, klosze do lamp, osłony
do lamp, oprawki żarówek do lamp elektrycznych, urządzenia i instalacje do oświetlenia, światła sufitowe, świecące numery na domy,
żarówki oświetleniowe, żarniki elektryczne do lamp, żyrandole,
oświetlenie ogrodowe zewnętrzne, 35 usługi dotyczące sprzedaży
w wyspecjalizowanych sklepach, hurtowniach lub w sklepach internetowych towarów: w postaci lamp, akcesoriów do lamp, artykułów
oświetleniowych, urządzeń i instalacji do oświetlenia, doradztwo
specjalistyczne w sprawach dotyczących oświetlenia i doboru źródeł
światła.
(111) 319641
(220) 2018 10 18
(210) 491733
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) HERMON MUZIA SPÓŁKA JAWNA, Racibórz, PL.
(540) GEP general electric parts
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 oferowanie w sposób umożliwiający zainteresowanym wygodne oglądanie i kupowanie części i akcesoriów do pojazdów samochodowych ciężarowych i ciągników w sklepach i hurtowniach.
(111) 319642
(220) 2018 10 18
(210) 491751
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) HERMON MUZIA SPÓŁKA JAWNA, Racibórz, PL.
(540) FIRDS
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.04, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 oferowanie w sposób umożliwiający zainteresowanym wygodne oglądanie i kupowanie części i akcesoriów do pojazdów samochodowych w sklepach i hurtowniach.
(111) 319643
(220) 2018 10 22
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) RADOMYSKI BARTOSZ, Warszawa, PL.
(540) Pinball Station

(210) 491845
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 21.01.25, 26.01.06, 26.13.25
(510), (511) 28 automaty do gier wideo, automaty do gry, urządzenia do gier, sprzęt do gier wideo, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, usługi rozrywkowe, wynajem urządzeń do gier.
(111) 319644
(220) 2018 10 24
(210) 491973
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) SALABURA DARIUSZ TRUE DETAILING, Mystków, PL.
(540) T TRUE DETAILING
(540)

(531) 24.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 37 kompleksowe czyszczenie samochodów, czyszczenie dywanów, czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry,
futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, mycie pojazdów
mechanicznych, czyszczenie i mycie samochodów, smarowanie samochodów, polerowanie samochodów, czyszczenie samochodów,
malowanie samochodów, konserwacja samochodów, odświeżanie
lakieru samochodu, smarowanie [olejenie] samochodów.
(111) 319645
(220) 2018 10 29
(210) 492174
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) THE ORIGINAL OLD BARREY WHITE OAK BARRELS PREMIUM
QUALITY WHISKY BLENDED AGED 3 YEARS
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, brązowy
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.22, 26.13.99, 25.07.01,
25.07.03, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01, 19.01.05, 05.07.02
(510), (511) 33 whisky.
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(111) 319646
(220) 2018 10 31
(210) 492244
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 10
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) AGROLIS
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 oleje syntetyczne do silników benzynowych, wysokoprężnych i wysokoobciążonych, oleje przemysłowe, oleje przekładniowe.
(111) 319647
(220) 2018 10 31
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 10
(732) VCO SPÓŁKA AKCYJNA, Osielsko, PL.
(540) eKURTKA.PL
(540)

(210) 492258

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 09.03.02
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia, odświeżania i impregnacji
odzieży oraz produktów ze skóry, preparaty do pielęgnacji odzieży
oraz produktów ze skóry, spraye antystatyczne do odzieży, 18 torebki,
torebki damskie, torebki męskie, torebki na ramię, torebki na biodra
[nerki], torebki wieczorowe, torby, torby na ubrania, torby na ramię,
torby plażowe, torby podróżne, torby sportowe, torby turystyczne,
plecaki, plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, plecaki turystyczne,
plecaki uczniowskie, tornistry szkolne, saszetki biodrowe, torby na zakupy, portfele, portmonetki, etui, futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, teczki i aktówki, artykuły podróżne [walizki,
torby], bagaże podróżne, kosmetyczki bez wyposażenia, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, odzież męska, damska i dziecięca, odzież
codzienna, odzież rekreacyjna, odzież wieczorowa, odzież sportowa,
odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla
mężczyzn, bielizna nocna, biustonosze, body [odzież], bluzki, bluzki
z krótkimi rękawami, bezrękawniki, podkoszulki, topy [odzież], koszulki
z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim rękawem, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe, bluzy sportowe, golfy
[odzież], swetry, kombinezony [odzież], spódnice, sukienki damskie,
tuniki, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki dresowe, kurtki
dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki koszulowe, kurtki puchowe, kurtki sportowe, płaszcze, spodnie, spodnie sportowe, dżinsy, legginsy,
krótkie spodnie, szorty, skarpetki, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe,
czapki [nakrycia głowy], czapki i czapeczki sportowe, czapki dziane,
czapki z daszkiem, szale, rękawiczki, chusty [odzież], paski, obuwie
codzienne, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, obuwie plażowe,
obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: preparaty do czyszczenia, odświeżania i impregnacji odzieży oraz produktów ze skóry,
preparaty do pielęgnacji odzieży oraz produktów ze skóry, spraye
antystatyczne do odzieży, torebki, torebki damskie, torebki męskie,
torebki na ramię, torebki na biodra [nerki], torebki wieczorowe, torby,
torby na ubrania, torby na ramię, torby plażowe, torby podróżne, torby
sportowe, torby turystyczne, plecaki, plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, tornistry szkolne,
saszetki biodrowe, torby na zakupy, portfele, portmonetki, etui, futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, teczki i aktówki,
artykuły podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne, kosmetyczki bez
wyposażenia, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież męska, damska
i dziecięca, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież wieczorowa,
odzież sportowa, odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna nocna, biustonosze, body [odzież],
bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bezrękawniki, podkoszulki, topy
[odzież], koszulki z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim rękawem, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe, bluzy
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sportowe, golfy [odzież], swetry, kombinezony [odzież], spódnice, sukienki damskie, tuniki, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki
dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki koszulowe, kurtki
puchowe, kurtki sportowe, płaszcze, spodnie, spodnie sportowe, dżinsy, legginsy, krótkie spodnie, szorty, skarpetki, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, czapki [nakrycia głowy], czapki i czapeczki sportowe,
czapki dziane, czapki z daszkiem, szale, rękawiczki, chusty [odzież], paski, obuwie codzienne, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, obuwie
plażowe, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn.

(111) 319648
(220) 2018 11 13
(210) 492580
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 17
(732) POLSKA IZBA ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH, Poznań, PL.
(540) PIAP
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 16 gazety, materiały drukowane, biuletyny [materiały
drukowane], drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
materiały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, 35 promocja
sprzedaży, promocja targów do celów handlowych, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kuponów, reklama, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
41 kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizowanie konferencji związanych z reklamą, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, nauczanie i szkolenia, publikowanie dokumentów
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], konferencje (organizowanie i prowadzenie-), publikowanie
gazety dla klientów w Internecie.
(111) 319649
(220) 2018 11 13
(210) 492586
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 17
(732) LEWICKA BEATA GABINET PODOLOGICZNY BOSKIE STOPY,
Lubin, PL.
(540) Boskie Stopy
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.04, 02.09.19, 16.03.17
(510), (511) 44 usługi paramedyczne, usługi kosmetyczne.
(111) 319650
(220) 2018 11 15
(210) 492698
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ TOSTA, Bydgoszcz, PL.
(540) TOSTA
(540)

Kolor znaku: brązowy, złoty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.12, 03.01.01, 03.01.20,
03.01.22, 03.01.23, 03.01.24, 23.01.01, 08.01.25, 24.09.02

Nr 7/2019

(510), (511) 30 mąka, preparaty zbożowe, chleb, ciastka, bułka tarta,
wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze, 31 ziarna, pasza
dla zwierząt, 40 przetwarzanie surowców spożywczych.

(111) 319651
(220) 2018 08 24
(210) 489656
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NASTĘPNY PROSZĘ!
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, biały, niebieski
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 książki, czasopisma, materiały drukowane, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów, widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, programów z internetowym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu obrazu
i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu
i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych,
przekazu satelitarnego, audycje telewizyjne, audycje radiowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, 41 publikowanie
książek, czasopism, publikacje multimedialne, wydawanie książek
i czasopism w postaci elektronicznej, wydawanie audiobooków,
udostępnianie książek online, produkcja i montaż filmów, reportaży,
programów telewizyjnych, realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie teleturniejów i konkursów, imprez artystycznych, estradowych, sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkursów
i teleturniejów z interaktywnym udziałem widzów i słuchaczy, usługi
wynajmu nagrań, wynajmowanie studia nagraniowego i filmowego,
organizacja i produkcja nagrań filmowych i dźwiękowych, obsługa
techniczna i menadżerska produkcji telewizyjnej i filmowej, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio
w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej,
programowanie komputerowe, utrzymanie oraz udostępnianie
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych.
(111) 319652
(220) 2018 08 27
(210) 489710
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) STRZELCZYK MARIAN EKO-WERY, Kwidzyn, PL.
(540) STRZELCZYK
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze na paliwo stałe, płynne i gazowe, kotły grzewcze centralnego ogrzewania, części zamienne do kotłów grzewczych, kanały kominowe do kotłów grzewczych, instalacje
do centralnego ogrzewania, armatura do kotłów, płyty akumulacyjne do kotłów, wymienniki ciepła do kotłów grzewczych, urządzenia
grzewcze, urządzenia wentylacyjne, urządzenia chłodnicze, instalacje grzewcze, dmuchawy kominowe, ruszty, płyty grzejne do kotłów
grzewczych, palniki, paleniska, kotły przemysłowe, zasuwy do kotłów, popielniki do kotłów, prefabrykowane elementy pieców, urządzenia wspomagające do pieców, urządzenia do zasilania kotłów
paliwem, pokrywy jako części kotłów, dysze regulacyjne jako części kotłów, 19 niemetalowe materiały budowlane, płyty betonowe
ognioodporne, cement do budowy paleniska, niemetalowe ogniotrwałe wyłożenia kotłów, formy ceramiczne do użytku w kotłach, beton ogniotrwały, 37 usługi w zakresie instalacji, serwisowania oraz
modernizacji i naprawy kotłów i instalacji grzewczych.
(111) 319653
(151) 2019 03 12

(220) 2018 08 29
(441) 2018 11 19

(210) 489895
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(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) REVIBIOTIC
(510), (511) 5 preparaty bakteriologiczne do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne antybakteryjne/przeciwbakteryjne, preparaty farmaceutyczne do aktywowania funkcji komórkowych, preparaty antyseptyczne, preparaty farmaceutyczne do gojenia ran, oferowane w postaci maści, kremów, emulsji, żeli, proszków, granulatów,
balsamów, kompresów, preparaty farmaceutyczne do przemywania
ran oferowane w postaci płynnej, zgranulowanej, sproszkowanej.
(111) 319654
(220) 2018 08 29
(210) 489896
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) GRANUSIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do gojenia ran, oferowane
w postaci maści, kremów, emulsji, żeli, proszków, granulatów, balsamów, kompresów, preparaty farmaceutyczne do przemywania ran
oferowane w postaci płynnej, zgranulowanej, sproszkowanej, preparaty farmaceutyczne poprawiające gojenie ran.
(111) 319655
(220) 2018 08 31
(210) 489977
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) OZZI WINE FROM AUSTRALIA Limestone Coast
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, jasnoszary
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.15, 03.05.15,
01.17.02, 01.17.25
(510), (511) 33 wina australijskie.
(111) 319656
(220) 2018 08 31
(210) 489990
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 13
(732) NORIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra, PL.
(540) HYDRO1
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, zestawy zabawkowe, zabawki mechaniczne,
zabawki zdalnie sterowane, roboty zabawkowe, inteligentne roboty
do zabawy.
(111) 319657
(220) 2018 09 19
(210) 490746
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 05
(732) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) Piękna i niepodległa
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(510), (511) 16 afisze, plakaty, atlasy, albumy do wklejania, bilety,
bielizna stołowa papierowa, biuletyny informacyjne, bloki (artykuły
papiernicze), broszury, czasopisma (periodyki), opakowania do butelek z kartonu lub papieru, fotografie (wydrukowane), gazety, girlandy
papierowe, odbitki graficzne, kalendarze, kartki z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, koperty (artykuły piśmienne), książki, zakładki
do książek, mapy (geograficzne), naklejki, nalepki (materiały piśmienne), linijki rysownicze, notatniki (notesy), komiksy, mapy (geograficzne), obrazy i zdjęcia, artykuły papiernicze, podstawki do długopisów
i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, publikacje (drukowane),
pudełka kartonowe, pudełka papierowe (z papieru lub kartonu), reprodukcje graficzne, rysunki, stemple (do pieczętowania), przybory
szkolne (artykuły piśmienne), temperówki (do ołówków, elektryczne
lub nieelektryczne), torebki do pakowania, (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, torby papierowe, zeszyty (do pisania
lub rysowania), kartki z życzeniami, zakładki do książek, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych. informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenie), organizowanie konkursów (szkolenie), organizowanie
konkursów (edukacja i rozrywka), planowanie przyjęć, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, sport (wypożyczanie sprzętu), usługi
muzeów, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wystawianie spektakli na żywo.

(111) 319658
(220) 2018 09 19
(210) 490759
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 03
(732) TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PETS HYBRID
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty
(dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane, komputery, oprogramowanie komputerowe, automatyczne
urządzenia do gaszenia ognia, filmy, gry komputerowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy
komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, okulary i okulary przeciwsłoneczne, radia, odtwarzacze CD do pojazdów, osłona przeciwsłoneczna, trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, odblaskowe kamizelki
ochronne, urządzenia do gaszenia ognia, 12 pojazdy, w tym samochody, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu
lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, 16 papier i karton, druki,
atlasy, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, afisze, plakaty, fotografie, artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy i ołówki, materiały
przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały przeznaczone dla artystów, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych
klasach), wyroby artystyczne i posążki z papieru i kartonu, ozdoby
i flagi (wykonane z papieru), serwetki stołowe papierowe, naklejki
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(materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma, katalogi, albumy,
drukowane zaproszenia, nalepki na zderzaki samochodowe, 18 skóra
i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki i torby, parasolki i parasole,
obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, portmonetki, portfele, breloczki do kluczy, torby do laptopów, ujęte w klasie 18, w tym torby
sportowe, teczki szkolne, torby podróżne, torby na zakupy i torebki, plecaki, smycze i worki na ramię ze skóry lub imitacji skóry, torby
na zestawy podróżne sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na kosmetyki, komplety podróżne [wyroby ze skóry], laski do wędrówek
i do spacerowania, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
szklanki (szklanki do napojów), kubki i filiżanki, 24 tekstylia i imitacje
tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki
i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, 28 gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, modele pojazdów, sprzęt do gier
wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 35 reklama, marketing i promocja sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i akcesoriów do nich,
produkcja i prezentacja filmów reklamowych, usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi, mianowicie w odniesieniu
do takich towarów, jak okulary przeciwsłoneczne, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, opaski na głowę, paski, gry, zabawki, artykuły sportowe, modele pojazdów w zmniejszonej skali, podkładki pod myszy,
druki, nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, urządzenia nawigacyjne do pojazdów (komputery
pokładowe), przyrządy nawigacyjne, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele,
plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze,
ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów, sponsoring w formie reklamy,
zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, także w ramach
handlu elektronicznego, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, odnośnie świadczenia usług, organizacja
wystaw w celach reklamowych lub handlowych, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, produkcja,
prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie filmów, produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych, produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie nagrań
dźwiękowych i wideo, informacje rozrywkowe, produkcja programów rozrywkowych i interaktywnych do dystrybucji za pośrednictwem telewizji, telewizji kablowej, telewizji satelitarnej, nośników
audio i wideo, kaset, dysków optycznych, dysków komputerowych
i mediów elektronicznych, produkcja i dostarczanie rozrywki za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych (w tym prze
Internet), rozrywka interaktywna online, gry online, organizowanie
gier i konkursów, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych
materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, zajęcia sportowe i kulturalne, organizacja kursów i szkoleń, organizacja wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 319659
(220) 2018 09 19
(210) 490760
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 03
(732) TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PETS HYBRID
(540)

(531) 03.06.03, 27.05.01
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(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia i do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty
(dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane, komputer): oprogramowanie komputerowe, automatyczne
urządzenia do gaszenia ognia, filmy, gry komputerowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy
komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do pobrania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, okulary i okulary przeciwsłoneczne, radia, odtwarzacze CD do pojazdów, osłona przeciwsłoneczna, trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, odblaskowe kamizelki
ochronne, urządzenia do gaszenia ognia, 12 pojazdy, w tym samochody: urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu
lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, 16 papier i karton, druki,
atlasy, kalendarze, mapy, kartki z życzeniami, afisze, plakaty, fotografie, artykuły piśmiennicze, zwłaszcza długopisy i ołówki, materiały
przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego, materiały przeznaczone dla artystów, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych
klasach), wyroby artystyczne i posążki z papieru i kartonu, ozdoby
i flagi (wykonane z papieru), serwetki stołowe papierowe, naklejki
(materiały piśmienne), książki, gazety, czasopisma, katalogi, albumy,
drukowane zaproszenia, nalepki na zderzaki samochodowe, 18 skóra
i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki i torby, parasolki i parasole,
obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, portmonetki, portfele, breloczki do kluczy, torby do laptopów, ujęte w klasie 18, w tym torby
sportowe, teczki szkolne, torby podróżne, torby na zakupy i torebki, plecaki, smycze i worki na ramię ze skóry lub imitacji skóry, torby
na zestawy podróżne sprzedawane bez wyposażenia, kuferki na kosmetyki, komplety podróżne [wyroby ze skóry], laski do wędrówek
i do spacerowania, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
szklanki (szklanki do napojów), kubki i filiżanki, 24 tekstylia i imitacje
tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki
i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, 28 gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, modele pojazdów, sprzęt do gier
wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 35 reklama, marketing i promocja sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i akcesoriów do nich,
produkcja i prezentacja filmów reklamowych, usługi handlu detalicznego artykułami merchandisingowymi, mianowicie w odniesieniu
do takich towarów, jak okulary przeciwsłoneczne, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, opaski na głowę, paski, gry, zabawki, artykuły sportowe, modele pojazdów w zmniejszonej skali, podkładki pod myszy,
druki, nagrane i nienagrane nośniki komputerowe, pokrowce na komórki, magnesy, urządzenia nawigacyjne do pojazdów (komputery
pokładowe), przyrządy nawigacyjne, materiały biurowe, naklejki, notatniki, zeszyty, długopisy, ołówki, torby, torebki, aktówki, portfele,
plecaki, teczki szkolne, torby sportowe, portmonetki, etui na klucze,
ozdoby, zegarki, łańcuszki i breloki do kluczy, zawieszki do telefonów komórkowych, ozdobne plakietki, parasole, termosy do napojów, naczynia na napoje, dyski latające, piłki sportowe, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, przygotowywanie konkursów, sponsoring w formie reklamy,
zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, także w ramach
handlu elektronicznego, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich, odnośnie świadczenia usług, organizacja
wystaw w celach reklamowych lub handlowych, 39 transport, pako-
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wanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, produkcja,
prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie filmów, produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych, produkcja, prezentacja, dystrybucja i wypożyczanie nagrań
dźwiękowych i wideo, informacje rozrywkowe, produkcja programów rozrywkowych i interaktywnych do dystrybucji za pośrednictwem telewizji, telewizji kablowej, telewizji satelitarnej, nośników
audio i wideo, kaset, dysków optycznych, dysków komputerowych
i mediów elektronicznych, produkcja i dostarczanie rozrywki za pośrednictwem sieci komunikacyjnych i komputerowych (w tym prze
Internet), rozrywka interaktywna online, gry online, organizowanie
gier i konkursów, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych
materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, zajęcia sportowe i kulturalne, organizacja kursów i szkoleń, organizacja wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 319660
(220) 2018 11 20
(210) 492836
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) STRAMIK JACEK JERZY, Koszalin, PL.
(540) Smucikoń
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
wydawnicze i reporterskie.
(111) 319661
(220) 2018 11 20
(210) 492843
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI Serek Biały DOSKONAŁY NA
GRILLA
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, pomarańczowy,
szary, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
03.04.02, 03.04.26, 06.01.02, 06.01.04, 07.01.19, 07.01.24, 05.01.01,
05.01.08, 05.01.10, 05.01.16, 07.01.18, 08.03.01, 01.15.15, 01.15.24,
26.01.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.19, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.07, 26.04.10, 26.04.13, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 29 ser, biały ser, ser wędzony.
(111) 319662
(220) 2018 11 20
(210) 492845
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI Serek Wędzony
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, jasnobrązowy,
pomarańczowy, szary, żółty
(531) 01.15.15, 01.15.24, 03.04.02, 03.04.26, 05.01.01, 05.01.08,
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05.01.10, 05.01.16, 06.01.02, 06.01.04, 19.01.01, 19.01.08, 07.01.19,
07.01.24, 08.03.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.19,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.10, 26.04.13, 26.04.15, 26.04.16,
26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 29 ser, biały ser, ser wędzony.
(111) 319663
(220) 2018 08 14
(151) 2019 03 04
(441) 2018 10 22
(732) MICHAŚ ZENON, Śliwniki, PL.
(540) Sielskie Smaki
(540)

(210) 489376

Kolor znaku: zielony, biały, beżowy
(531) 05.07.05, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa mrożone, konserwy z warzywami, sałatki
warzywne, sałatki warzywne z dodatkiem owoców, sałatki owocowo-warzywne, chrupki ziemniaczane, szparagi konserwowane,
warzywa kwaszone, kapusta kwaszona, buraki kwaszone, papryka
kwaszona, czosnek kwaszony, ogórki kwaszone, ogórki kwaszone
z jarzynami, ogórki kwaszone z przyprawami, marynaty warzywne,
marynaty warzywne z dodatkiem przypraw i/lub ziół, marynaty warzywne z dodatkiem czosnku, warzywa w zaprawie octowej, warzywa w zaprawie octowej z dodatkiem przypraw i/lub ziół, warzywa
w zaprawie octowej z dodatkiem czosnku, pikle, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone mieszanki warzywno-mięsne, przetwory
warzywno-mięsne i mięsne, dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne, mrożone przetwory i dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne,
mrożone dania gotowe wegetariańskie, owoce gotowane, owoce
konserwowane, owoce i warzywa konserwowane w alkoholu, owoce
w zaprawie octowej, owoce w zaprawie octowej z dodatkiem przypraw i/lub ziół, owoce suszone, owoce mrożone, owoce kandyzowane, konserwy z owocami, sałatki owocowe, chipsy owocowe, przeciery owocowe, musy owocowe, owoce smażone, chrupki owocowe,
galaretki owocowe, rośliny strączkowe konserwowane, soczewica
konserwowana, soja konserwowana, groch konserwowany, oliwki
konserwowane, zioła suszone, zioła ogrodowe konserwowane, grzyby suszone, grzyby konserwowane, grzyby w occie, grzyby w occie
z dodatkiem przypraw i/lub ziół, soki warzywne do sporządzania potraw, mięso, przetwory mięsne, konserwy mięsne, drób, przetwory
z drobiu, konserwy drobiowe, dziczyzna, przetwory z dziczyzny, ryby
nieżywe, przetwory z ryb, konserwy rybne, jaja, mleko i produkty
z mleka, oleje i tłuszcze jadalne, margaryna, bakalie, galaretki, dżemy, kompoty, konfitury, marmolady, koncentrat pomidorowy, buliony, rosoły, zupy, koncentraty zup.
(111) 319664
(220) 2018 08 17
(210) 489468
(151) 2019 03 27
(441) 2018 10 29
(732) Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd.,
Dongguan, CN.
(540) oppo O-Free
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, telefony komórkowe, smartfony, odtwarzacze płyt DVD, słuchawki zakładane
na głowę, baterie elektryczne, zegarki inteligentne, skanery, urządze-
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nia do przetwarzania danych, obudowy głośników, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej.

(111) 319665
(220) 2018 08 22
(210) 489578
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) A’ A’POLLONIA CIDERSECCO Prestige
(540)
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(732) OLECH MARIUS, Gdańsk, PL.
(540) LA CAFE
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing ukierunkowany, kolportaż próbek, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
outsourcing [doradztwo biznesowe], produkcja filmów reklamowych, reklama, usługi marketingowe, zarządzanie hotelami, 43 biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty, apartamenty] domy turystyczne, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, motele, pensjonaty,
usługi hotelowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 319669
(220) 2018 08 22
(210) 489579
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) Carolina CIDERSECCO
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, czarny
(531) 09.01.10, 25.01.01, 25.01.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe musujące i gazowane, cydry, napoje alkoholowe smakowe
i aromatyzowane.
(111) 319666
(220) 2018 06 02
(151) 2019 03 13
(441) 2018 10 15
(732) KWIECIŃSKI WŁODZIMIERZ JACEK, Łódź, PL.
(540)
(540)

(210) 486621
Kolor znaku: biały, beżowy, pomarańczowy, złoty, czerwony,
czarny
(531) 25.01.01, 25.07.01, 25.07.08, 25.07.20, 26.01.01, 26.01.06,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe musujące i gazowane, cydry, napoje alkoholowe smakowe
i aromatyzowane.

Kolor znaku: jasnozłoty, złoty, ciemnozłoty
(531) 29.01.02, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, sprzęt do treningów sportowych, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego.

(111) 319670
(220) 2018 08 23
(210) 489622
(151) 2019 03 11
(441) 2018 11 19
(732) FLORCZYK BARBARA SOLAR-FIT GEPARD, Bilcza, PL.
(540) HUNTER
(540)

(111) 319667
(220) 2018 05 07
(210) 485667
(151) 2019 03 27
(441) 2018 09 17
(732) STOWARZYSZENIE KRAKOWSKI ALARM SMOGOWY, Kraków, PL.
(540) polski alarm smogowy
(540)
Kolor znaku: czarny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 04.05.05, 21.03.21
(510), (511) 20 fotele.
Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 01.17.11, 29.01.13, 27.05.01, 09.07.25, 09.03.25, 24.17.09
(510), (511) 35 usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, 41 usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska,
publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 42 badania
dotyczące ochrony środowiska, usługi doradcze związane z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, usługi doradcze związane z bezpieczeństwem środowiska, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami środowiska, publikowanie informacji naukowych.
(111) 319668
(151) 2019 04 02

(220) 2018 05 17
(441) 2018 12 17

(210) 486049

(111) 319671
(220) 2018 03 13
(210) 483450
(151) 2019 02 22
(441) 2018 10 22
(732) MASTER SKI OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tylicz, PL.
(540) MasterSki
(510), (511) 12 instalacje transportujące do wyciągów narciarskich,
wyciągi narciarskie, wyciągi dla narciarzy, snowboardzistów i/lub saneczkarzy, w tym wyciągi krzesełkowe, wyciągi talerzykowe, wyciągi orczykowe, wyciągi taśmowe i wyciągi bezpodporowe, 41 usługi
w zakresie udostępniania stoków narciarskich, usługi w zakresie udostępniania ośrodków i obiektów sportowych dla osób uprawiających
narciarstwo i inne sporty zimowe, usługi w zakresie udostępniania
ośrodków i obiektów sportowych dla osób uprawiających kolarstwo
górskie, usługi w zakresie udostępniania sprzętu do uprawiania narciarstwa i innych sportów zimowych, usługi w zakresie udostępniania sprzętu do uprawiania kolarstwa górskiego, usługi w zakresie
wypożyczania sprzętu do uprawiania narciarstwa i innych sportów
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zimowych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu do uprawiania
kolarstwa górskiego, usługi rekreacyjne, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia obozów sportowych i rekreacyjnych, usługi
szkoleniowe dotyczące narciarstwa i innych sportów zimowych,
usługi szkoleniowe dotyczące kolarstwa górskiego, usługi instruktorów narciarstwa i innych sportów zimowych, usługi instruktorów
kolarstwa górskiego, usługi w zakresie organizowania konkursów,
zawodów, loterii i pokazów o charakterze sportowym, edukacyjnym
i rozrywkowym, usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez o charakterze sportowym, edukacyjnym i rozrywkowym, usługi
związane z organizacją czasu wolnego i wypoczynku osób dorosłych
i dzieci, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konferencji,
kongresów, sympozjów, seminariów, zjazdów, warsztatów, szkoleń
i kursów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi hoteli i pensjonatów, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc
w lokalach gastronomicznych, usługi gastronomiczne, usługi restauracji, barów, koktajlbarów, kawiarni, winiarni, piwiarni, herbaciarni,
cukierni, pijalni czekolady, snack-barów, barów szybkiej obsługi oraz
restauracji samoobsługowych, usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów w lokalach gastronomicznych, usługi polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów
na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego-catering, usługi
w zakresie organizacji wesel, bankietów, koktajli oraz innych spotkań,
zebrań i przyjęć o charakterze okolicznościowym, towarzyskim i/lub
biznesowym, polegające na zaopatrywaniu w żywność i napoje,
usługi w zakresie rezerwacji oraz wynajmowania sal i pomieszczeń
na potrzeby wesel, bankietów, koktajli oraz innych spotkań, zebrań
i przyjęć o charakterze okolicznościowym, towarzyskim i/lub biznesowym, usługi w zakresie rezerwacji oraz wynajmowania sal i pomieszczeń na potrzeby konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, zjazdów, kursów, szkoleń i warsztatów, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(111) 319672
(220) 2018 06 15
(210) 487168
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) MAZUREK MARCIN GENWAY, Płock, PL.
(540) KALER
(510), (511) 9 systemy kolejkowe, kolejkomaty, systemy przyzywowe
(przywoławcze), bezprzewodowe bezprzyzywowe (przywoławcze)
systemy kolejkowe, interkomy, rozmównice (interkom kasowy), systemy opieki zdalnej, urządzenia i aplikacja do zbierania informacji
o stanie zdrowia i wysyłania na telefon opiekuna (telemedycyna),
niania elektroniczna, system alarmowy, system SOS, pulsoksymetr,
systemy przywoławcze do gastronomii, pagery gastronomiczne,
systemy zarządzania personelem, 44 telemedycyna, opieka nad osobami starszymi.
(111) 319673
(220) 2018 06 28
(210) 487640
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) KOWALSKI MICHAŁ MDK, Katowice, PL.
(540) MADI
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria
ze szkła sztrasowego, bransoletki, bransoletki z haftowanej tkaniny,
broszki, diamenty, druciki z metali szlachetnych, dzieła sztuki z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię, kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, krucyfiksy
jako biżuteria, krucyfiksy z metali szlachetnych inne niż biżuteria,
łańcuszki, medaliony, metale szlachetne nieprzetworzone lub półprzetworzone, naszyjniki, nici z metali szlachetnych, nici ze srebra,
obrączki, ozdoby z żółtego bursztynu, perły, pierścionki, platyna,
pudełka z metali szlachetnych, rod, różańce, ruten, spinel, spinki
do mankietów, srebro nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych, szpilki biżuteryjne do kapeluszy, szpilki do krawatów,
szpilki ozdobne jako biżuteria, sztabki metali szlachetnych, zapięcia
do biżuterii, zawieszki, zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki
do kółek na klucze, zegarki, zegary i zegarki elektryczne, złote nici,
złoto nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię, 35 handlowe informacje udzielane klientom w wyborze towarów i usług,
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi reklamy, telemarketing, usługi pośrednictwa w handlu towarami wyszczególnionymi w klasie 14.
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(111) 319674
(220) 2018 07 12
(210) 488172
(151) 2019 03 15
(441) 2018 10 22
(732) CENPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) sofra
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje: usługi barowe, usługi szybkiej obsługi
snack-bary, kafeterie, kawiarnie, przygotowywanie dań-żywność
i napoje-na zamówienia oraz ich dostawa, posiłki w restauracjach, restauracje samoobsługowe, stołówki, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie
pomieszczeń na posiedzenia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, 44 usługi spa.
(111) 319675
(220) 2018 07 12
(210) 488174
(151) 2019 03 15
(441) 2018 10 22
(732) CENPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) SOFRA
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, złoty
(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi szybkiej obsługi
snack-bary, kafeterie, kawiarnie, przygotowywanie dań-żywność
i napoje-na zamówienia oraz ich dostawa, posiłki w restauracjach, restauracje samoobsługowe, stołówki, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie
pomieszczeń na posiedzenia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, 44 usługi spa.
(111) 319676
(220) 2018 07 20
(210) 488450
(151) 2019 03 21
(441) 2018 10 22
(732) WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA
AKCYJNA, Ludwin, PL.
(540) Polmak MAKARONIARNIA TAK, JAK LUBIĘ
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 makaron, produkty żywnościowe na bazie ryżu i/lub
mąki i/lub zbóż.
(111) 319677
(220) 2018 07 26
(210) 488697
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 10
(732) FUNDACJA SZTUKI KREATYWNA PRZESTRZEŃ, Warszawa, PL.
(540) Festiwal Stolica Języka Polskiego
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(111) 319681
(220) 2018 11 26
(210) 493073
(151) 2019 04 17
(441) 2019 01 03
(732) KASKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) Grand Milk Platinum
(510), (511) 29 produkty mleczne.

(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji, usługi w zakresie organizowania szkoleń, imprez kulturalnych i edukacyjnych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie i obsługa konferencji, festiwalów, kongresów, warsztatów,
gier i zabaw językowo-literackich, imprez plastycznych, wernisaży,
koncertów, organizowanie kiermaszów książki, organizowanie spotkań autorskich, spektakli, wieczorów poezji, usługi w zakresie publikowania książek, usługi w zakresie publikowania tekstów (innych niż
reklamowe), publikacje on-line książek, periodyków, tekstów, publikacja zdjęć, wypożyczanie książek.
(111) 319678
(220) 2017 10 06
(151) 2019 03 01
(441) 2018 02 19
(732) KLIMOWSKI MARCIN, Kraków, PL.
(540) G KGM
(540)

(210) 477347

(111) 319682
(220) 2018 11 26
(210) 493074
(151) 2019 04 17
(441) 2019 01 03
(732) KASKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) KASKAT dairy
(510), (511) 29 produkty mleczne.
(111) 319683
(220) 2018 11 26
(210) 493076
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) KASKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) creamee
(510), (511) 29 produkty mleczne.
(111) 319684
(220) 2018 11 26
(210) 493078
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) KASKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) Grand Milk Gold
(510), (511) 29 produkty mleczne.

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 paliwa stałe, płynne i gazowe, paliwa z biomasy, mianowicie: benzyna, olej napędowy, ropa naftowa, mazut, drewno opałowe, węgiel, koks, torf, brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu, ekogroszek, pelet, zestalone gazy, podpałki, 6 metalowe
materiały budowlane, 19 niemetalowe materiały budowlane, kruszywo, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej następujących towarów: paliwa
stałe, płynne, gazowe, paliwa z biomasy, mianowicie: benzyna, olej
napędowy, ropa naftowa, mazut, drewno opałowe, węgiel, koks, torf,
brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu, ekogroszek,
pelet, zestalone gazy, podpałki, metalowe materiały budowlane,
niemetalowe materiały budowlane, kruszywo, 39 usługi w zakresie
transportu paliw i materiałów budowlanych, usługi w zakresie składowania paliw i materiałów budowlanych.
(111) 319679
(220) 2017 11 30
(210) 479584
(151) 2019 03 29
(441) 2018 11 26
(732) TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE ENVIRONMENTAL SCIENCE
AND TECHNOLOGY CO.,LTD., Tianjin, CN.
(540) ICEPUREPRO
(510), (511) 11 instalacje do uzdatniania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody.
(111) 319680
(220) 2018 02 09
(151) 2018 10 23
(441) 2018 05 07
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) OSTROMECKO Na zdrowie!
(540)
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(210) 482239

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane,
preparaty do sporządzania wody mineralnej, preparaty do sporządzania napojów, soki owocowe, soki warzywne, wyciągi z owoców,
nektary, syropy owocowe do sporządzania napojów, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, lemoniady, syropy do napojów, pastylki i proszki do napojów, bezalkoholowe aperitify, piwo.

(111) 319685
(220) 2018 11 23
(210) 493082
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) PAPROCKI JAKUB RADOSŁAW CODELAND, Prądki, PL.
(540) spoglo
(510), (511) 38 usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, fora dla serwisów społecznościowych, zapewnianie dostępu
do baz danych, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, przesyłanie wiadomości, poczta elektroniczna, agencje informacyjne, usługi przywoławcze, łączność poprzez terminale
komputerowe, udostępnianie forów internetowych online, transfer
strumieniowy danych.
(111) 319686
(220) 2018 11 28
(210) 493223
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) DUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) metoda 3 kroków
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 3 aerozole do gardła, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy kosmetyczne, chusteczki kosmetyczne, olejki
eteryczne, ekstrakty ziołowe kosmetyczne, gaziki kosmetyczne, kosmetyczne środki nawilżające, kremy na odparzenia, kremy pielęgnacyjne, ochronne i odżywcze, olejki eteryczne, płyny do aromaterapii,
płyny pielęgnacyjne i oczyszczające, pojemniki z substancjami zapachowymi, preparaty aromaterapeutyczne, preparaty do czyszczenia
nosa, sole do kąpieli, wazelina kosmetyczna, woda utleniona, wody
zapachowe, zapachy, zasypki do ciała, żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 sole do celów medycznych, sól fizjologiczna,
sole wód mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, środki do płukania nosa, środki udrażniające przewody nosowe, krople i spraye
do nosa do użytku leczniczego, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergicznego nieżytu nosa, preparaty do czyszczenia nosa
do celów medycznych, maści i krople lecznicze, środki nawilżające
do celów medycznych, żele lecznicze, substancje i preparaty do inhalacji, 10 aspiratory do nosa, urządzenia do łagodzenia trudności z oddychaniem, urządzenia do odciągania nadmiaru wydzieliny z nosa,
inhalatory do celów medycznych, nebulizatory.
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(111) 319687
(220) 2018 11 28
(210) 493229
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W CHRZANOWIE,
Chrzanów, PL.
(540) FABLOK
(510), (511) 41 usługi szkół, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, edukacja zawodowa, edukacja zawodowa dla młodych
ludzi, usługi edukacji dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie
kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, prowadzenie kursów
instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi
i dorosłych, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego,
usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów, organizacja szkoleń,
usługi szkolenia zawodowego, trening umiejętności zawodowych,
usługi przekwalifikowania zawodowego, szkolenie związane z karierą zawodową, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności
zawodowych, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, usługi
w zakresie szkoleń i przygotowania zawodowego, kursy szkoleniowe
dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, nauczanie w szkołach
średnich, usługi edukacyjne w szkołach średnich, przeprowadzanie
egzaminów edukacyjnych, informacje związane z egzaminowaniem, organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, kursy
szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, udostępnianie
obiektów i sprzętu do przeprowadzania egzaminów edukacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, ocena
nauczania w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych.
(111) 319688
(220) 2018 11 28
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) BOROWSKI LESZEK EKO-PIECE, Biłgoraj, PL.
(540) EKO-PIECE
(540)

(210) 493230

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, szary
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 piece nadmuchowe do ogrzewania, piece grzewcze,
piece podgrzewające, piece nagrzewcze, zespoły pieców, gazowe
piece nagrzewcze, prefabrykowane elementy pieców, piece na gorące powietrze, piece na paliwa stałe, piece do ogrzewania powietrza,
urządzenia wspomagające do pieców, wyprofilowane elementy instalacji pieców, piece wykorzystujące pola częstotliwości powietrza
do suszenia, aparatura do suszenia powietrzem, urządzenia i instalacje do suszenia, aparatura do suszenia plonów, suszarki do żywności,
grzejniki wentylatorowe, wentylatory ze sprężonym powietrzem,
wentylatory do suszarni, suszarnie ziół, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa pieców nadmuchowych do ogrzewania, pieców grzewczych, pieców podgrzewających, pieców nagrzewczych, zespołów
pieców, gazowych pieców nagrzewczych, prefabrykowanych elementów pieców, pieców na gorące powietrze, pieców na paliwa
stałe, pieców do ogrzewania powietrza, urządzeń wspomagające
do pieców, wyprofilowanych elementów instalacji pieców, pieców
wykorzystujących pola częstotliwości powietrza do suszenia, aparatury do suszenia powietrzem, urządzeń i instalacji do suszenia, aparatury do suszenia plonów, suszarek do żywności, grzejników wentylatorowych, wentylatorów ze sprężonym powietrzem, wentylatorów
do suszarni, suszarni ziół.

2221

(111) 319689
(220) 2018 11 28
(210) 493231
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) PELC ARKADIUSZ ZLOTA WYSEPKA, Gdańsk, PL.
(540) ARPELC
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria damska, naszyjniki, biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, sztuczna biżuteria, łańcuszki, medaliony, biżuteria platynowa, zawieszki, imitacje
biżuterii, biżuteria osobista, ozdoby, broszki, krzyżyki, bransoletki,
pierścionki, perły, szpilki biżuteryjne, wisiorki biżuteryjne, wyroby
biżuteryjne, broszki ozdobne, szpilki ozdobne, syntetyczne kamienie, szkatułki na biżuterię, amulety będące biżuterią, biżuteria z diamentami, biżuteria ze szkła sztrasowego, wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota, zapięcia do biżuterii, biżuteria na zamówienie, biżuteria
na ciało, biżuteria z kryształu, kasetki na biżuterię, półszlachetne
artykuły biżuteryjne, ozdoby z biżuterii sztucznej, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, wpinki do klapy,
biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z emalii cloisonné, srebrne
nici, złote nici, biżuteria z emalii komórkowej, klamry ze srebra, oprawy będące częścią biżuterii, koraliki do wyrobu biżuterii, biżuteria
platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, kaboszony do wyrobu biżuterii, zwijane etui na biżuterię,
agat stosowany w biżuterii, pierścionki z metali szlachetnych, druciki
z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, części i akcesoria do biżuterii, bransoletki z tkaniny haftowanej, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria do noszenia na głowie, wisiorki
z bursztynu będące biżuterią, ozdoby do uszu w postaci biżuterii,
biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, spinki do szali mające charakter biżuterii, zawieszki do bransoletek z metali pospolitych, wpinki do klapy z metali szlachetnych,
półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, półwyroby z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej biżuterii,
biżuterii damskiej, naszyjników, biżuterii szlachetnej, biżuterii emaliowanej, biżuterii fantazyjnej, sztucznej biżuterii, łańcuszków, medalionów, biżuterii platynowej, zawieszek, imitacji biżuterii, biżuterii
osobistej, ozdób, broszek, krzyżyków, bransoletek, pierścionków, pereł, szpilek biżuteryjnych, wisiorków biżuteryjnych, wyrobów biżuteryjnych, broszek ozdobnych, szpilek ozdobnych, syntetycznych kamieni, szkatułek na biżuterię, amuletów będących biżuterią, biżuterii
z diamentami, biżuterii ze szkła sztrasowego, wyrobów jubilerskich,
biżuterii ze złota, zapięć do biżuterii, biżuterii na zamówienie, biżuterii na ciało, biżuterii z kryształu, kasetek na biżuterię, półszlachetnych
artykułów biżuteryjnych, ozdób z biżuterii sztucznej, biżuterii z metali nieszlachetnych, biżuterii wytworzonej z brązu, wpinek do klapy,
biżuterii z metali szlachetnych, biżuterii z emalii cloisonné, srebrnych
nici, złotych nici, biżuterii z emalii komórkowej, klamer ze srebra,
opraw będących częścią biżuterii, koralików do wyrobu biżuterii,
biżuterii platerowanej metalami szlachetnymi, biżuterii z kamieniami szlachetnymi, kaboszonów do wyrobu biżuterii, zwijanych etui
na biżuterię, agatów stosowanych w biżuterii, pierścionków z metali szlachetnych, drucików z metali szlachetnych, biżuterii ze srebra
wysokiej próby, części i akcesoriów do biżuterii, bransoletek z tkaniny haftowanej, biżuterii wykonanej z hodowlanych pereł, biżuterii
do noszenia na głowie, wisiorków z bursztynu będących biżuterią,
ozdób do uszu w postaci biżuterii, biżuterii ze stopów cyny z ołowiem, ozdób na ubrania w postaci biżuterii, spinek do szali mających
charakter biżuterii, zawieszek do bransoletek z metali pospolitych,
wpinek do klapy z metali szlachetnych, półfabrykatów z kamieni szlachetnych przeznaczonych do produkcji biżuterii, półwyrobów z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, 42 usługi
w zakresie projektowania biżuterii.
(111) 319690
(220) 2018 11 29
(210) 493260
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ŻAPPSY
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy komputerowe do pobrania, programy
komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami
komputerowymi, programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [progra-
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my] do zarządzania bazami danych, programy i oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, elektroniczne wyświetlacze
reklam, platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, 35 obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administrowanie
programami lojalności konsumenta, usługi w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi
w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi,
organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja personelu, usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników,
ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie informacji
na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja reklam, reklamy on-line, reklama i usługi
reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marketing, analizy odbioru
reklamy, reklama rekrutacji personelu, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, badania w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi badawcze związane z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, reklama on-line poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług,
rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, badanie działalności gospodarczej
i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, badania rynkowe, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy i raporty
statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
kuponów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
obsługa kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych,
udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali
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elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bonów
wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych
elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie dostępu do witryn
elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie,
zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie
dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, łączność
poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach,
transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami
telekomunikacyjnymi, 39 usługi informacyjne związane z lokalizacją
towarów, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 42 elektroniczne przechowywanie
plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumentów
i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitalizacja dokumentów,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych,
programowanie oprogramowania do reklamy on-line, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputerowych,
projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 programy komputerowe (licencjonowanie-) [usługi
prawne], usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.

(111) 319691
(220) 2018 04 12
(210) 484731
(151) 2019 04 02
(441) 2018 08 20
(732) S+B PLAN & BAU WARSCHAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Widok Towers
(510), (511) 16 papier, karton, papierowe wyroby artystyczne, dekoracyjny papier do pakowania, papier pakowy [siarczanowy], brązowy
papier do pakowania, pojemniki z papieru do pakowania, plakietki papierowe, śliniaki papierowe, emblematy papierowe, maty papierowe,
torby papierowe, papierowe obrusy, pudła papierowe, pojemniki papierowe, papierowe koronki, wkład papierowy, szyldy papierowe, wor-
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ki papierowe, bloki papierowe, papierowe podstawki, teczki papierowe, rozetki papierowe, kokardy papierowe, wzory papierowe, ręczniki
papierowe, girlandy papierowe, chorągiewki papierowe, materiały
papierowe rękodzielnicze, chusteczki higieniczne papierowe, bieżniki
stołowe papierowe, reklamowe znaki papierowe, reklamowe szyldy
papierowe, drukowane znaki papierowe, wyściełane torby papierowe,
płachty papierowe ochronne, papierowe etykietki identyfikacyjne, papierowe serwetki koronkowe, papierowe passe-partout, papierowe
wyroby artystyczne, papierowe materiały dydaktyczne, papierowe
metki jako zawieszki, papierowe materiały biurowe, papierowe identyfikatory imienne, papierowe artykuły piśmienne, papierowe chusteczki toaletowe, serwetki stołowe papierowe, papierowe maty stołowe,
jednorazowe produkty papierowe, papierowe torebki na przyjęcia,
papierowe worki na śmieci, papierowe pudełka do pakowania, papierowe ozdoby do ciast, papierowe chusteczki do mycia, worki i torby
papierowe, ozdoby papierowe na przyjęcia, chusteczki papierowe
do demakijażu, ręczniki papierowe do demakijażu, filtry do kawy papierowe, papierowe szablony do wycinanek, teczki papierowe na dokumenty, torby papierowe na pocztę, litery i cyfry papierowe, papierowe okładki na raporty, ręczniki papierowe do osuszania, papierowe
pojemniki do przechowywania, papier do wyrobu papierów falistych,
papierowe serwetki do użytku domowego, pokrowce papierowe
na meble, papierowe rozkładane teczki z przegródkami, papierowe
podkładki do zmiany pieluszek, torby papierowe do celów domowych,
samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, tektura wykonana
z morwy papierowej (senkasi), taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, biurowe artykuły papiernicze, artykuły papiernicze na przyjęcia, artykuły papiernicze do pisania, kartonowe
pudełka do pakowania, pojemniki kartonowe, kartonowe pudełka
na prezenty, kartonowe kontenery do pakowania, drukowane kartonowe tablice reklamowe, etykiety kartonowe na bagaż, pudełka kartonowe lub papierowe, plakaty z kartonu, kartonowe maty stołowe,
przemysłowy papier i karton, tablice reklamowe z kartonu, kartonowe
pudełka do pakowania przemysłowego, pudełka kartonowe do użytku domowego, szyldy z papieru lub z kartonu, kartonowe pudełka
do pakowania w formie składanej, kartonowe pudełka do pakowania
w formie gotowej, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub, tworzyw sztucznych, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czasopisma [periodyki],
kalendarze, karty, katalogi, notatniki [notesy], notesy podręczne, obwoluty papierowe na dokumenty, ołówki, ołówki automatyczne, opakowania do butelek z tektury lub papieru, pantografy [przyrządy kreślarskie], pióra (artykuły biurowe), publikacje drukowane, publikacje
encyklopedyczne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, roczniki jako publikacje drukowane, publikacje
periodyczne drukowane, teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], druki,
drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe,
gazetki, magazyny, broszury, katalogi, ulotki, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych, 35 przetwarzanie danych,
agencje reklamowe, badanie rynku, zarządzanie działalnością gospodarczą, pośrednictwo i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, punktami
usługowymi, sklepami-detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi w zakresie
wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych,
usługi w zakresie organizowania targów i wystaw oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych, usługi w zakresie
dekoracji wystaw i witryn oraz powierzchni handlowych, lobby i korytarzy, organizowanie eventów reklamowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie i przeprowadzanie wystaw
handlowych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych
lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
36 wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie powiernicze
nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, dzierża-
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wa nieruchomości, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi,
finansowanie nieruchomości, finansowanie działalności gospodarczej,
wycena finansowa nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, organizowanie finansowania
zakupu nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości,
pomoc w zakupie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, wynajmowanie oraz sprzedaż pomieszczeń na cele mieszkaniowe, biurowe i handlowe, administrowanie oraz zarządzanie
nieruchomościami, w tym lokalami użytkowymi i kompleksami handlowymi, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne, wznoszenie budynków
i budowli, wznoszenie centrów handlowych, sprzątanie nieruchomości,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowywanie terenu
pod budowę, budowa dróg, autostrad, mostów, budowa rurociągów
przepływowych, usługi ogólnobudowlane związane z wykonywaniem budynków, prac inżynieryjnych, instalatorskich, remontowych,
restauratorskich i konserwatorskich, informacja budowlana, doradztwo budowlane, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych,
wynajmowanie magazynów, usługi związane z prowadzeniem parkingów samochodowych i rowerowych, dystrybucja gazet, dystrybucja
towarów, informacja o składowaniu, 41 kluby zdrowia i poprawy kondycji, kluby fitness, organizowanie i obsługa konferencji i kongresów,
obsługa pól golfowych, rozrywka, organizowanie przyjęć oraz imprez
kulturalnych i sportowych, organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, usługi publikacji online, usługi związane z prowadzeniem klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, informowanie o imprezach rozrywkowych i o rekreacji, organizowanie
konkursów i loterii, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw zwierząt, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych,
organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zabaw i zawodów i imprez sportowych, wynajmowanie powierzchni w celu organizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez osoby trzecie,
42 usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi projektowe w zakresie wzornictwa przemysłowego oraz stylizacji,
projektowanie budynków, dekoracji wnętrz, przedmiotów użytkowych, planowanie urbanistyczne, wykonywanie badań, ekspertyz,
opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, hosting serwerów, hosting stron internetowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, utrzymanie witryn
internetowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób
trzecich, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [asp], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi projektowe, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników
oraz klombów.

(111) 319692
(220) 2018 04 13
(210) 484785
(151) 2019 04 02
(441) 2018 08 20
(732) GRONOWSKI MICHAŁ, GRONOWSKI RYSZARD, GRONOWSKI
PAWEŁ GRONOWSCY SPÓŁKA CYWILNA, Łukowa, PL.
(540) LUKUS WINNICA GRONOWSCY
(540)

(531) 05.01.21, 05.07.10, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(111) 319693
(220) 2018 04 25
(210) 485359
(151) 2018 10 15
(441) 2018 06 25
(732) GENERAL HEMP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice, PL.
(540) dobrekonopie
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej produktów kosmetycznych na bazie konopi włóknistych (siewnych) a mianowicie: oleju konopnego
do celów kosmetycznych i pielęgnacyjnych oraz antyseptycznych,
esencji olejowych do celów kosmetycznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej kosmetyków na bazie oleju konopnego z konopi włóknistych (siewnych)
oraz preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry a mianowicie mydeł, żeli, balsamów, szamponów, kremów, odżywek do ciała
i włosów, płynów pielęgnacyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej produktów
farmaceutycznych zawierających nasiona konopi włóknistych (siewnych) oraz olej konopny z konopi włóknistych (siewnych), sprzedaż
hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej suplementów diety zawierających białka, suplementów
diety zawierających enzymy, suplementów diety zawierających olej
konopny z konopi włóknistych (siewnych), błonnika pokarmowego,
białkowych preparatów farmaceutycznych, dietetycznej żywności
zawierającej nasiona konopi włóknistych (siewnych), ziół leczniczych, herbatek leczniczych, słodyczy z produktami konopnymi,
olejów konopnych do celów spożywczych, mąki z nasion konopnych
z konopi włóknistych (siewnych), napojów na bazie konopi włóknistych (siewnych), otrąb konopnych konopi włóknistych (siewnych),
ziaren konopi włóknistych (siewnych).
(111) 319694
(220) 2018 06 20
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 03
(732) MAZUR PAWEŁ PHARMA POLAND, Łódź, PL.
(540) SWISS HOUSE
(540)

(210) 487346

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 24.17.09, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.06, 24.13.09
(510), (511) 3 kosmetyki: kremy, maści, szampony, 5 farmaceutyki,
środki i wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek,
kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, żywność
dietetyczna, dietetyczne środki spożywcze o przeznaczeniu leczniczym, 29 produkty spożywcze zawierające witaminy i/lub minerały
nie przeznaczone do celów farmaceutycznych lub leczniczych.
(111) 319695
(220) 2018 04 05
(210) 484511
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) CZARNIK ANDRZEJ CENTRUM DYSTRYBUCJI AUTOMATYKI,
Łukowa, PL.
(540) cda Centrum Dystrybucji Automatyki
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 7 sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, siłowniki pneumatyczne, silniki indukcyjne, serwonapędy, serwosterowniki, 9 przekaźniki, przekaźniki radiowe, gniazda przekaźnikowe, elektryczne przekaźniki bezpieczeństwa, zasilacze sieciowe, zasilacze
niskiego napięcia, zasilacze prądu stałego, wyłączniki ciśnieniowe,
wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki termiczne, wyłączniki
zegarowe, wyłączniki samoczynne awaryjne, elektryczne wyłączniki automatyczne, transformatory rozdzielcze, softstarty, rezystory
hamujące, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki silnikowe, czujniki
optyczne, czujniki indukcyjne, czujniki temperatury, przetworniki
sygnałowe, komputery przemysłowe, panele sterownicze, falowniki
do rozruchu, pracy i łagodnego zatrzymania silnika asynchronicznego, sterowniki elektroniczne, zasilacze impulsowe do zasilania styczników, czujników indukcyjnych, czujników fotoelektrycznych-laserowych, zasilania sterowników elektronicznych i pneumatycznych,
zaworów elektromagnetycznych, oświetlenia LED, przełączniki elektryczne, filtry elektryczne, siłowniki elektryczne liniowe, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna oprogramowania do maszyn, sprzedaż hurtowa
i detaliczna asortymentu z zakresu automatyki przemysłowej, elektroniki, pneumatyki, sprzedaż hurtowa i detaliczna przekaźników,
falowników, softstartów, zasilaczy, silników, przekładni, wyłączników
silnikowych i instalacyjnych, filtrów, urządzeń sieciowych .

(111) 319696
(220) 2018 04 11
(210) 484690
(151) 2019 04 02
(441) 2018 08 20
(732) M PLUS M FRĄSZCZAK M. KRUK E. SPÓŁKA JAWNA,
Obłaczkowo, PL.
(540) M PLUS M
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 wentylatory do sprężania, zasysania i transportu gazów, 11 wentylatory do chłodzenia urządzeń technologicznych
z wyłączeniem silników, wentylatory przeznaczone do nadmuchu
powietrza do palenisk kotłów CO lub kominków oraz do wyciągu
(usuwania) spalin z palenisk kotłów CO, kominków i promienników
gazowych, wentylatory do wyciągania lub nadmuchu gorącego powietrza, wentylatory do wentylacji ogólnej pomieszczeń.
(111) 319697
(220) 2018 04 11
(210) 484692
(151) 2019 04 01
(441) 2018 08 20
(732) M PLUS M FRĄSZCZAK M. KRUK E. SPÓŁKA JAWNA,
Obłaczkowo, PL.
(540) N S Hall Sensor IC
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 wentylatory do sprężania, zasysania i transportu gazów, 11 wentylatory do chłodzenia urządzeń technologicznych
z wyłączeniem silników, wentylatory przeznaczone do nadmuchu
powietrza do palenisk kotłów CO lub kominków oraz do wyciągu
(usuwania) spalin z palenisk kotłów CO, kominków i promienników
gazowych, wentylatory do wyciągania lub nadmuchu gorącego powietrza, wentylatory do wentylacji ogólnej pomieszczeń.
(111) 319698
(220) 2018 04 11
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 26
(732) MARCINKOWSKI MICHAŁ, Poznań, PL.
(540) MIN’S ONIGIRI

(210) 484713
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(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), gotowe posiłki gotowane składające się głównie z mięsa, kotlety rybne, krakersy
rybne, krewetki w cieście kokosowym, przekąski na bazie warzyw,
przygotowane ślimaki, żywność chłodzona składająca się głównie
z ryb, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, czekolada, oraz napoje na ich bazie, gotowe dania z ryżu,
sushi, produkty zbożowe, muesli, płatki kukurydziane, owsiane, zbożowe, wypieki, desery, wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, mrożone jogurty i sorbety, miód, produkty pszczele, sól, musztarda, ketchup, majonez,
przyprawy i dodatki smakowe, sosy do sałatek, paszteciki, kanapki,
ziarna przetworzone i wyroby z tych towarów, przekąski zbożowe,
sezamowe, ryżowe, makaronowe, czekoladowe, z muesli, przekąski-słodycze zawierające ziarna, orzechy, owoce, 35 zarządzanie restauracjami, hotelami, kafeteriami, kawiarniami, pubami, klubami,
restauracjami, stołówkami, zarządzanie w działalności handlowej,
doradztwo w zarządzaniu restauracjami i hotelami na zasadach franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, usługi sprzedaży towarów:
woda mineralna, napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe, napoje
izotoniczne oraz energetyzujące, żywność dietetyczna, suplementy
diety, artykuły spożywcze, nadruki na odzież, tatuaże, naklejki, drukowane materiały informacyjne, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi administrowania
i zarządzania obiektami sportowymi, rozrywkowymi, kulturalnymi,
edukacyjnymi i rekreacyjnymi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej,
wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych.

(111) 319699
(220) 2018 07 18
(210) 488393
(151) 2019 01 02
(441) 2018 08 20
(732) WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA SPÓŁKA
AKCYJNA, Legnica, PL.
(540) Bracia Henneberg
(510), (511) 8 krajalnice do owoców, łyżki [chochle do win], łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw
sztucznych, noże, noże ceramiczne, noże do otwierania ostryg, noże
do otwierania wina, noże do pizzy, nieelektryczne, noże kuchenne
do obierania, srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], szpikulce do lodu,
sztućce, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], widelce, 21 chochle
do podawania, chochle do serwowania wina, cukiernice, czajniczki
do herbaty, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, formy do ciast i ciastek, formy
i foremki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory kuchenne],
garnki, garnki kuchenne, karafki [na alkohol], kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kufle, kufle
na piwo, łopatki do ciast, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do lodów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], maselniczki, metalowe
naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, mieszadełka
do koktajli, miseczki, miski ze szkła, naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczynia na napoje, patery, pieprzniczki, półmiski [tace],
półmiski do jarzyn, przybory kuchenne, pucharki na owoce, salaterki,
serwetniki, solniczki, spodeczki, tace do użytku domowego, talerze,
zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki.
(111) 319700
(220) 2018 07 18
(210) 488407
(151) 2019 01 02
(441) 2018 08 20
(732) WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA SPÓŁKA
AKCYJNA, Legnica, PL.
(540) J.Fraget
(510), (511) 8 krajalnice do owoców, łyżki [chochle do win], łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw
sztucznych, noże, noże ceramiczne, noże do otwierania ostryg, noże
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do otwierania wina, noże do pizzy, nieelektryczne, noże kuchenne
do obierania, srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], szpikulce do lodu,
sztućce, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], widelce, 21 chochle
do podawania, chochle do serwowania wina, cukiernice, czajniczki
do herbaty, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, formy do ciast i ciastek, formy
i foremki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory kuchenne],
garnki, garnki kuchenne, karafki [na alkohol], kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kufle, kufle
na piwo, łopatki do ciast, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do lodów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], maselniczki, metalowe
naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, mieszadełka
do koktajli, miseczki, miski ze szkła, naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczynia na napoje, patery, pieprzniczki, półmiski [tace],
półmiski do jarzyn, przybory kuchenne, pucharki na owoce, salaterki,
serwetniki, solniczki, spodeczki, tace do użytku domowego, talerze,
zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki.

(111) 319701
(220) 2018 07 27
(210) 488719
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 05
(732) ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SPORT CLUB POZNAŃ
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, barowe i klubowe, bary szybkiej
obsługi, kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje, stołówki, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, sprzedaż dań do osób prywatnych i firm,
usługi kateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [imprezy,
ewenty, mityngi, narady], udzielanie informacji i porad w zakresie
usług gastronomicznych działalności restauracji, kawiarni, barów,
udzielanie informacji o usługach gastronomicznych, obsługa imprez
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób
trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.
(111) 319702
(220) 2018 07 27
(210) 488722
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 05
(732) ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SPORT CLUB POZNAŃ
(540)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 25.05.02, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, barowe i klubowe, bary szybkiej
obsługi, kafeterie [bufety], kawiarnie, restauracje, stołówki, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, sprzedaż dań do osób prywatnych i firm,
usługi kateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [imprezy,
ewenty, mityngi, narady], udzielanie informacji i porad w zakresie
usług gastronomicznych działalności restauracji, kawiarni, barów,
udzielanie informacji o usługach gastronomicznych, obsługa imprez
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób
trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.
(111) 319703
(220) 2018 07 31
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 10
(732) KOSYLO ANDRIY, Warszawa, PL.
(540) KOSYLO & PARTNERS LAW FIRM
(540)

(210) 488875

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.05, 17.03.02
(510), (511) 45 doradztwo prawne, usługi prawne, usługi wsparcia
prawnego, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi w zakre-
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sie pomocy prawnej, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
dostarczanie informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach
prawnych, badania prawne, usługi doradcze w zakresie prawa, pomoc prawna przy tworzeniu umów, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie przygotowania dokumentów prawnych,
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi
prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, doradztwo prawne
związane z prawami własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, mediacja [usługi prawne].

(111) 319704
(220) 2018 08 06
(210) 489082
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 05
(732) KIERZKOWSKI MARCIN, Warszawa, PL.
(540) CHMIELAK LUBELSKI
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo niskoalkoholowe.
(111) 319705
(220) 2018 08 06
(210) 489100
(151) 2019 04 18
(441) 2018 10 08
(732) STOWARZYSZENIE POLSKICH SZKÓŁKARZY, Skierniewice, PL.
(540) STOWARZYSZENIE POLSKICH SZKÓŁKARZY
(540)

Nr 7/2019

(540) HALEVOX
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, preparaty weterynaryjne,
leki do celów weterynaryjnych, produkty sanitarne do celów weterynaryjnych, środki odkażające do użytku weterynaryjnego, preparaty
bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, produkty
i substancje farmaceutyczne do celów weterynaryjnych, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparaty i instrumenty medyczne do diagnozowania i leczenia schorzeń układu kostnego, artykuły ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, aparaty i instrumenty
narzędzia, przyrządy, materiały i artykuły medyczne, stomatologiczne, ortopedyczne, weterynaryjne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, dmuchane poduszki do celów medycznych,
gorsety do celów medycznych, igły do celów medycznych, implanty
chirurgiczne układu kostnego składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory, koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, kompresory [chirurgia], kule inwalidzkie, lasery do celów medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, nici chirurgiczne, nożyczki chirurgiczne,
obuwie ortotyczne, opaski gipsowane do celów ortopedycznych,
pasy do celów ortopedycznych, protezy układy kostnego, protezy
kończyn, wyroby medyczne, wyroby medyczne o zastosowaniu ortopedycznym, iniekcyjne wyroby medyczne, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia terapeutyczne z gorącym powietrzem.
(111) 319708
(220) 2017 04 05
(210) 470015
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 27
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Mężczyzna nie wymięka
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 27.05.01, 25.01.25, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów i jarmarków
w celach handlowych lub reklamowych, planowanie, promowanie
i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych
w celach komercyjnych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, 36 wynajmowanie
powierzchni i pomieszczeń handlowych, dzierżawa powierzchni
i pomieszczeń handlowych, dzierżawa stoisk handlowych.

(111) 319709
(220) 2017 05 15
(210) 471659
(151) 2019 04 04
(441) 2018 10 29
(732) ROWIŃSKA KAMILA, Gliwice, PL.
(540) Kobieta Niezależna
(510), (511) 16 pudła i pudełka ozdobne, arkusze papierowe, kartki
okazjonalne i okolicznościowe, nalepki i naklejki, etykiety adresowe
samoprzylepne, prospekty reklamowe, teczki, skoroszyty, wydruki
graficzne, zeszyty., 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania biznesowe, doradztwo w zakresie: organizacji działalności gospodarczej,
zarządzania biznesem, zarządzania personelem, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
projektowanie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, w zakresie: działalności gospodarczej, w zakresie efektywności biznesowej, marketingowe, usługi public relations, telewizyjne usługi reklamowe,, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe, dostarczanie programów telewizyjnych nie do pobrania przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, fotoreportaże, informacja o edukacji, montaż
taśm wideo, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie: kolokwiów,
koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów (szkolenie), widowisk (impresariat), produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż reklamowe), sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, udostępnianie
filmów on-line nie do pobrania, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe, usługi trenerskie.

(111) 319707
(220) 2018 08 17
(210) 489467
(151) 2019 04 18
(441) 2018 12 03
(732) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.

(111) 319710
(220) 2017 07 10
(210) 473933
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 10
(732) KOZIOŁ MIROSŁAW, ŁABUZ ANDRZEJ, PODSTAWSKI JACEK,
WARCHOŁ KRZYSZTOF, WĘGRZYN ANDRZEJ MOTO SOLID M.

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, broszury, prospekty, foldery, plakaty, informatory, katalogi, kalendarze, albumy, materiały informacyjne i szkoleniowe, 31 drzewa, drzewa owocowe, drzewka ozdobne, krzewy,
krzewy jagodowe, zrazy (odcinki pędów), podkładki do szczepienia
drzew, nasiona, 35 reklama w dostępnych środkach przekazu, zbieranie i upowszechnianie informacji dotyczących szkółkarstwa, również
poprzez Internet, organizacja wystaw i targów handlowych i/lub reklamowych, pośrednictwo w kontaktach biznesowych, pomoc przy
zawieraniu umów, porozumień i kontraktów handlowych.
(111) 319706
(220) 2018 08 06
(210) 489104
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 08
(732) NOWA TARGOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ, PL.
(540) JARMARK
(540)
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KOZIOŁ, A. ŁABUZ, J. PODSTAWSKI, K.WARCHOŁ, A. WĘGRZYN
SPÓŁKA CYWILNA, Tarnów, PL.
(540) MOTO SOLID
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych,
ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich.
(111) 319711
(220) 2018 08 28
(210) 489814
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL.
(540) TRIBECA FASHION
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na szkła
kontaktowe, części do okularów, zauszniki do okularów, sznureczki
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych.
(111) 319712
(220) 2017 08 31
(210) 476013
(151) 2018 01 31
(441) 2017 10 02
(732) FURGONETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Furgonetka
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, niebieski
(531) 26.15.09, 24.15.01, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 38 telekomunikacja, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(111) 319713
(220) 2016 06 30 K
(210) 485267
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 03
(732) DIRECTOR-GENERAL OF FOOD INDUSTRY AFFAIRS BUREAU,
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES OF JAPAN,
Tokio, JP.
(540) Authentic Japanese Cuisine Taste of Japan
(540)

(531) 27.05.04, 27.05.05, 27.05.24, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.18,
26.01.20, 26.01.21, 05.05.20, 05.05.23
(510), (511) 35 udostępnianie na stronie portalu informacji dotyczących sprzedaży handlowej związanej z kuchnią japońską, 41 prowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego dotyczącego wiedzy i umiejętności o kuchni japońskiej, usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące
wiedzy o kuchni japońskiej, organizowanie, prowadzenie i organizacja
seminariów dotyczących egzaminów kwalifikacyjnych dotyczących
wiedzy i umiejętności o kuchni japońskiej, udostępnianie publikacji
elektronicznych dotyczących egzaminu kwalifikacyjnego związanego
z wiedzą i umiejętnościami o kuchni japońskiej, wypożyczanie książek
w zakresie egzaminu kwalifikacyjnego związanego z wiedzą i umiejętnościami o kuchni japońskiej, udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych dotyczących egzaminu
kwalifikacyjnego związanego z wiedzą i umiejętnościami o kuchni japońskiej, publikowanie książek dotyczących egzaminu kwalifikacyjnego
związanego z wiedzą i umiejętnościami o kuchni japońskiej, produkcja
filmów wideo w dziedzinie edukacji lub kultury (nie dla celów filmowych
ani programów telewizyjnych, ani dla celów reklamowych lub promo-
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cyjnych), organizowanie imprez rozrywkowych z wyłączeniem pokazów
filmów, pokazów sztuk, przedstawień, występów muzycznych, sportów,
wyścigów konnych, wyścigów rowerowych, wyścigów łodzi i wyścigów
samochodowych, 43 dostarczanie żywności i napojów, udzielanie informacji dotyczących menu lub przepisu na żywność i napoje lub dostarczanie informacji dotyczących żywności, dostarczanie informacji dotyczących kuchni japońskiej na stronie portalu.

(111) 319714
(220) 2018 11 13
(210) 492601
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) GWÓŹDŹ IZABELA FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWOHANDLOWA INTERTRANS, Kielce, PL.
(540) INTERTRANS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.18, 26.03.04
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy jako naprawy i konserwacja maszyn budowlanych, usługi instalacyjne jako instalowanie,
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych,
deszczowych, teletechnicznych, gazowych, elektrycznych, drenarskich, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(111) 319715
(220) 2018 03 06
(210) 483143
(151) 2019 03 15
(441) 2018 04 09
(732) KTM JABŁOŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Reszel, PL.
(540) CENTRUM ZDROWIA TWÓJ PARTNER
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 02.07.12, 02.01.10, 02.09.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 39 usługi ratownictwa, 41 usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, wynajmowanie
obiektów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, 43 domy opieki dla
osób w podeszłym wieku, 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia,
placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi dentystyczne, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi
optyczne, usługi ortodontyczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi
psychologów, wypożyczanie sprzętu medycznego, fizjoterapia, hospicja, opieka paliatywna, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne.
(111) 319716
(220) 2018 07 12
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 03
(732) CHATANALATA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) Pellecik.pl
(540)

(210) 488158

Kolor znaku: czerwony, jasnobrązowy, brązowy, pomarańczowy,
żółty, biały, szary
(531) 04.02.20, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 4 materiały palne wytwarzane z drewna i roślin energetycznych, zwłaszcza brykiety materiałów palnych, granulowane trociny, wióry i odpady drzewne.

(111) 319717
(220) 2012 07 30
(210) 403462
(151) 2017 03 06
(441) 2012 11 05
(732) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) RMF MOROCCO CHALLENGE
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, czarny, szary, jasnobrązowy,
jasnożółty, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 01.03.01, 05.01.12, 06.06.01, 18.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 anteny, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, aparaty fotograficzne, audiowizualne urządzenia do nauki, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, czujniki, czytniki jako sprzęt do przetwarzania danych, dyktafony,
dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty DVD,
płyty video CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki,
dystrybutory dysków komputerowych, filmy do nagrań dźwiękowych, głośniki, identyfikacyjne bransoletki kodowane magnetycznie, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, kasety wideo z grami, karty magnetyczne identyfikujące, kodery magnetyczne, kompaktowe dyski optyczne, kompaktowe
odtwarzacze płyt, komputery, maszty radiotelegraficzne, megafony,
mikrofony, monitory do komputerów, nadajniki, nadajniki do telekomunikacji, nadajniki sygnałów elektronicznych, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki informacji optyczne,
nagrane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające komputerowe
bazy danych, odtwarzacze kaset, urządzenia GPS, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia
kontrolne, drukarki komputerowe, procesory tekstu, przyrządy pomiarowe, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy nawigacyjne, programy komputerowe systemu operacyjnego, radary, radio pagery,
rejestratory przebytej drogi, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, urządzenia nadawcze,
telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do transmisji dźwięku, telefony przenośne, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia nawigacyjne do użytku osobistego, urządzenia nawigacyjne
do użytku awaryjnego, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, albumy, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, atlasy, bilety, bloki listowe, papeterie, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma, druki, dzienniki, periodyki, emblematy papierowe, pieczęcie papierowe, fotografie, formularze, gazety, kalendarze, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karton, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty,
książki, mapy, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały
klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, materiały do modelowania, makiety, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki,
notesy, noże do papieru i kartonu, obrazy, okładki na dokumenty,
ołówki, papier, pędzle, plany, plansze, prospekty, przybory do pisania, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania, torby z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki z papieru lub tworzyw sztucznych, rysunki, szyldy z papieru
lub z tektury i kartonu, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, papierowe woreczki do pakowania,
wydruki graficzne, wyroby z kartonu, zakładki do książek, 20 figurki
i statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, balony, 35 agencje importowo-
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-eksportowe, agencje informacji handlowej, informacja handlowa,
kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja komputerowych baz danych, marketing, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi menadżerskie,
administrowanie hotelami, administrowanie miejscami wystawowymi, zarządzanie miejscami wystawowymi, usługi organizacji wystaw
handlowych lub reklamowych, organizacja aukcji, prowadzenie domów aukcyjnych, usługi domów aukcyjnych, franchising, pośrednictwo handlowe, pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam
radiowych, telewizyjnych i kinowych, sprzedaż gadżetów reklamowych, usługi w zakresie sprzedaży samochodów, akcesoriów i części
samochodowych, usługi pośrednictwa w sprzedaży samochodów,
akcesoriów i części samochodowych, usługi w zakresie organizowania giełd samochodowych, informacja o działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
impresariat w działalności artystycznej, uaktualnianie materiałów
reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, uaktualnianie ulotek reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama kinowa, reklama zewnętrzna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama osób trzecich i prowadzenie interesów osób trzecich w zakresie działalności radiowej, telewizyjnej lub kinowej, usługi w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
prowadzenie agencji reklamowych, usługi agencji reklamowych,
usługi rozlepiania plakatów reklamowych, transkrypcja informacji,
reprodukcja dokumentów, dokumentacji, usługi badania rynku,
usługi badania opinii, usługi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich,
zarządzanie hotelami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie działalnością artystyczną, usługi public relations, 38 usługi
agencji informacyjnych, agencje prasowe, emisja radiowa, emisja telewizyjna, emisja programów radiowych, emisja programów telewizyjnych, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja telefoniczna, komunikacja telegraficzna, poczta elektroniczna,
przekaz satelitarny, przesyłanie danych przy pomocy światłowodów,
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, radiofonia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi
w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, internetowe
stacje radiowe, internetowe stacje telewizyjne, usługi przekazywania
głosu i obrazu, usługi teleksowe i telefaksowe, obsługa przekazu fonicznego, prowadzenie transmisji, prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, transmisje i retransmisje programów radiowych, transmisje i retransmisje programów
telewizyjnych, transmisje i retransmisje wydarzeń sportowych, transmisje i retransmisje rajdów samochodowych, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, transmitowanie
dźwięku i obrazu, usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczącej
transmisji dźwięku lub obrazu, usługi w zakresie obsługi i najmu
sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, organizowanie systemów transmisyjnych, usługi w zakresie
zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych środków elektronicznych, wypożyczanie urządzeń do przekazywania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
usługi telekomunikacyjne związane z nawigacją satelitarną, doradztwo w sprawach sprzętu telekomunikacyjnego, doradztwo w sprawach urządzeń do nawigacji satelitarnej, 39 informacje o ruchu drogowym, informacja o transporcie, usługi kierowców, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, magazynowanie, rezerwowanie miejsc
na podróże, transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów wyścigowych, pomoc drogowa w przypadku
awarii samochodu, holowanie, rezerwacja transportu, transport samochodowy, wypożyczanie samochodów, turystyka (zwiedzanie),
organizowanie wycieczek, 41 organizowanie zawodów i imprez
sportowych, usługi w zakresie organizacji rajdów samochodowych,
usługi w zakresie szkoleń motorowych, usługi w zakresie szkoleń samochodowych, działalność edukacyjna w zakresie motoryzacji, usługi w zakresie chronometrii na imprezach i zawodach sportowych,
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usługi w zakresie wypożyczania sprzętu sportowego, usługi w zakresie kultury fizycznej, usługi wydawnicze, organizacja konferencji
i kongresów, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, nagrywanie filmów, nagrywanie materiałów radiowych, organizowanie obozów sportowych, produkcja filmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, radiowe programy sportowe, telewizyjne programy rozrywkowe, telewizyjne programy sportowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
obsługa urządzeń sportowych, usługi dystrybucji biletów z zakresu
rozrywki, usługi reporterskie, informacja o wypoczynku, wypożyczanie sprzętu audio, usługi związane z montażem programów radiowych i telewizyjnych, usługi związane z montażem taśm wideo, usługi nauczania, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk
artystycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie
zabaw, organizowanie czasu wolnego, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie rozrywki internetowej, radiowej i telewizyjnej, organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi
świadczone przez parki rozrywki, usługi związane z organizowaniem
kursów takich jak: edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, prowadzenie
agencji artystycznych, usługi wykonywane przez agencję artystyczną w zakresie: studia nagrań, przedstawień teatralnych, organizowanie konkursów audioteksowych, organizowanie loterii, organizowanie loterii audioteksowych, organizowanie loterii promocyjnych,
usługi udostępniania nagranych nośników dźwięku lub obrazu, usługi organizowania rozrywki radiowej, usługi dotyczące wypożyczania
nagrań dźwiękowych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże
fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych,
usługi w zakresie opracowywania reportaży, tłumaczenia, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami
autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, monitoring
systemów bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa,
ochrona osobista, usługi ochroniarskie, usługi w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych, usługi w zakresie bezpieczeństwa wydarzeń sportowych.

(111) 319718
(220) 2012 07 17
(210) 403019
(151) 2019 04 23
(441) 2012 10 22
(732) WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) work service
(510), (511) 35 profesjonalne doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
i pokazów w celach handlowych, reklamowych i promocyjnych,
reklama i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi outsourcingu kadrowo-płacowego, outsourcing personalny, doradztwo personalne, doradztwo
w zakresie oceny i weryfikacji personelu, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej poprzez jej projektowanie kadrowo-płacowe, dobór i rekrutacja personelu, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w sprawach zarządzania personalnego, „audyting personalny”-przeprowadzanie badań testowych
umożliwiających wieloaspektową ocenę kadry menedżerskiej i poszczególnych zespołów pracowniczych, usługi „outplacementu”-polegające na złagodzeniu negatywnych konsekwencji zwolnień
pracowników, usługi w zakresie agencji i pośrednictwa pracy, w tym
pracy tymczasowej, rekrutacja pracowników, pozyskiwanie personelu, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie zarządzania kadrowego, usługi marketingowe, w tym e-marketingu i telemarketingu,
opracowywanie ekspertyz z zakresu działalności gospodarczej, przeprowadzanie badań rynku i opinii publicznej oraz badań w dziedzinie działalności gospodarczej, 41 szkolenie i kształcenie praktyczne,
nauczanie, wydawanie i publikowanie książek, czasopism i gazet,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja on-line książek i periodyków, edukacja, kursy korespondencyjne, usługi
klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie konkursów
edukacyjno-rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, wypożyczanie książek i periodyków, 42 projektowanie, instalacja, powielanie, aktualizacja, konserwacja i wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
administrowanie stronami internetowymi, tworzenie i utrzymywa-
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nie stron internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie badań
i analiz technicznych i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dla
osób trzecich, 45 usługi prawne, usługi prawne w zakresie prawa pracy i przepisów dotyczących rynku pracy.

(111) 319719
(220) 2012 07 17
(210) 403020
(151) 2019 04 23
(441) 2012 10 22
(732) WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) www.workservice
(510), (511) 35 profesjonalne doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
i pokazów w celach handlowych, reklamowych i promocyjnych,
reklama i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi outsourcingu kadrowo-płacowego, outsourcing personalny, doradztwo personalne, doradztwo
w zakresie oceny i weryfikacji personelu, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej poprzez jej projektowanie kadrowo-płacowe, dobór i rekrutacja personelu, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w sprawach zarządzania personalnego, „audyting personalny”-przeprowadzanie badań testowych
umożliwiających wieloaspektową ocenę kadry menedżerskiej i poszczególnych zespołów pracowniczych, usługi „outplacementu”-polegające na złagodzeniu negatywnych konsekwencji zwolnień
pracowników, usługi w zakresie agencji i pośrednictwa pracy, w tym
pracy tymczasowej, rekrutacja pracowników, pozyskiwanie personelu, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie zarządzania kadrowego, usługi marketingowe, w tym e-marketingu i telemarketingu,
opracowywanie ekspertyz z zakresu działalności gospodarczej, przeprowadzanie badań rynku i opinii publicznej oraz badań w dziedzinie działalności gospodarczej, 41 szkolenie i kształcenie praktyczne,
nauczanie, wydawanie i publikowanie książek, czasopism i gazet,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja on-line książek i periodyków, edukacja, kursy korespondencyjne, usługi
klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie konkursów
edukacyjno-rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, wypożyczanie książek i periodyków, 42 projektowanie, instalacja, powielanie, aktualizacja, konserwacja i wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
administrowanie stronami internetowymi, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie badań
i analiz technicznych i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dla
osób trzecich, 45 usługi prawne, usługi prawne w zakresie prawa pracy i przepisów dotyczących rynku pracy.
(111) 319720
(220) 2018 02 16
(210) 481328
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) BEKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wałbrzych, PL.
(540) WĘDLINY SWOJSKI STRAGAN Polski Smak
(540)

Kolor znaku: jasnoczerwony, ciemnoczerwony, szary, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 08.05.01
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, mięso solone, mięso konserwowane, mięso puszkowane, marynaty mięsne, wieprzowina,
wołowina, cielęcina, drób, mięso strusie, mięso królicze, dziczyzna,
przetwory mięsne, z podrobów mięsnych i krwi, szynka, wędzonki,
kiełbasy, kiełbasa krwista, wędliny, parówki, bekon, flaki, wątróbka,
konserwy mięsne, pasztet, kaszanka, zwierzęcy szpik kostny jadalny, galarety mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, krokiety,
35 usługi detalicznego sklepu spożywczego i hurtowni z produktami spożywczymi, usługi prowadzenia detalicznej i hurtowej sprze-
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daży produktów spożywczych z wykorzystaniem telekomunikacji
i Internetu, usługi sprzedaży wysyłkowej produktów spożywczych,
usługi organizowania sieci franchisingowej w zakresie prowadzenia
sklepów spożywczych i stoisk sklepowych z produktami spożywczymi, zarządzanie sklepami spożywczymi oraz sieciami sklepów i/lub
stoisk spożywczych, doradztwo i pomoc dotycząca organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sklepów i stoisk
spożywczych, zarządzanie i administrowanie systemami sprzedaży
produktów spożywczych na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży i reklama produktów spożywczych oferowanych przez osoby trzecie, reklama, rozpowszechnianie materiałów-reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, dekoracja wystaw sklepowych oraz lokali i stoisk sklepowych.

(111) 319721
(220) 2017 07 24
(210) 474497
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) PETROMAN PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubraniec Parcele, PL.
(540) PM PETROMAN
(540)

Nr 7/2019

dzieci, pieluchy dziecięce jednorazowe z papieru i celulozy, pieluchy
jednorazowe z papieru dla małych dzieci, pieluchy z celulozy [jednorazowe] dla niemowląt, jednorazowe pieluchy papierowe dla małych dzieci, pieluchy [papier] o trójkątnym kształcie dla niemowląt,
pieluchomajtki dziecięce, jednorazowe pieluchomajtki 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 użytku w produkcji pieluchomajtek dla dorosłych, chusteczki tekstylne, tekstylne
chusteczki do nosa, chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych,
tekstylne chusteczki do demakijażu inne niż nasączone kosmetykami, tekstylne chusteczki do demakijażu inne niż nasączone preparatami toaletowymi, 25 odzież papierowa, śliniaki niepapierowe,
śliniaki z materiałów tekstylnych, śliniaki dla niemowląt z tworzyw
sztucznych, śliniaki materiałowe dla dorosłych, pieluchomajtki
[odzież], nakrycia głowy, majtki dziecięce [odzież].

(111) 319724
(220) 2017 11 16
(210) 479043
(151) 2019 04 04
(441) 2018 10 15
(732) GONTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SOLARIS CENTER
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.05.02, 26.05.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 4 benzyna i oleje napędowe, smary, oleje techniczne,
świece, 12 akcesoria samochodowe.
(111) 319722
(220) 2017 10 02
(210) 477134
(151) 2019 03 28
(441) 2018 08 13
(732) Trunature Limited, Measham, GB.
(540) TSN
(510), (511) 22 liny, linki i sznury, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw
sztucznych, nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, sieci, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, sznury i sznurki z włókien naturalnych lub sztucznych, papieru lub tworzyw sztucznych, sznury, sznurki, nici, siatki lub liny, linki,
sznury, nici, siatki, sznurki, liny, linki, wszystkie do zawijania, wiązania,
opakowywania, pakowania lub zawijania, sznury, nici, siatki, sznurki, liny, linki, wszystkie do pakowania lub hermetyzacji żywności lub
roślin, sznury, nici, siatki, sznurki, liny, linki, wszystkie do celów kulinarnych, piekarniczych lub rzeźniczych, sznury, nici, siatki, sznurki,
sznurki, liny, linki, wszystkie do belowania, sznury, nici, siatki, sznurki,
sznurki, liny, linki, wszystkie do zawijania lub prezentacji prezentów,
płachty, rękawy, worki, torby i pojemniki siatkowe lub ze sznurków
do hermetyzacji produktów mięsnych lub roślinnych, sieci i siatki,
płachty, rękawy, worki, torby i pojemniki z siatki lub sieci do hermetyzacji produktów mięsnych lub roślinnych, zaciski do wiązania, siatki,
szpagat, wszystkie wyżej wymienione elastyczne lub nieelastyczne
i wykonane z materiałów naturalnych lub syntetycznych.
(111) 319723
(220) 2017 10 09
(210) 477414
(151) 2019 04 11
(441) 2017 11 13
(732) HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec, PL.
(540) Bambino lovely baby
(510), (511) 5 pieluchy papierowe, pieluchy jednorazowe, pieluchy
jednorazowe z papieru, pieluchy dla niemowląt papierowe, pieluchy dla dorosłych, pieluszki [dziecięce-] [pieluchy], pieluchy [pieluszki 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, celulozowe
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 celulozy dla
niemowląt, pieluchy jednorazowe wykonane z celulozy dla małych

Kolor znaku: czerwony, niebieski, żółty, zielony
(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich
jak obuwie, odzież, galanteria, biżuteria, bielizna, kosmetyki, chemia
gospodarcza, artykuły spożywcze pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary, w szczególności w centrum handlowym, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając
środków telekomunikacji, usługi w zakresie prowadzenia centrum
handlowego, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalnością handlową, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie reklamy, dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek i ulotek reklamowych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa,
reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, zamieszczanie manekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, rozlepianie
plakatów reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży, organizacja wystaw w celach handlowych lub promocyjnych, dekoracja
wystaw sklepowych, usługi w zakresie komputerowych baz danych
zawarte w tej klasie, 36 inwestycje kapitałowe, kredytowanie, kredyty ratalne, dzierżawa i wynajem majątku nieruchomego, administrowanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, ściąganie czynszów, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, kafeterie,
kawiarnie, restauracje, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 319725
(220) 2018 03 01
(210) 482953
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan
Motor Co.,Ltd.), Yokohama-shi, JP.
(540) e-POWER
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 9 maszyny i urządzenia do dystrybucji energii do pojazdów lądowych, przemienniki i inwertory do pojazdów lądowych,
baterie i akumulatory do pojazdów lądowych, 12 samochody, wspomagane elektrycznie pojazdy lądowe, furgonetki, samochody ciężarowe, samochody dostawcze, samochody typu SUV, autobusy,
pojazdy rekreacyjne, samochody sportowe, samochody wyścigowe,
silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, elektryczne jednostki napędowe do pojazdów lądowych,
karoserie dla pojazdów lądowych, podwozia samochodowe, przekładnie do pojazdów lądowych, kierownice do samochodów, samochody i ich części i wyposażenie, pojazdy elektryczne oraz ich części i wyposażenie, pojazdy z ogniwami paliwowymi oraz ich części
i wyposażenie, silniki prądu przemiennego i silniki prądu stałego
do pojazdów lądowych z wyłączeniem ich części, elementy mechaniczne do pojazdów lądowych, wały, osie lub trzpienie do pojazdów
lądowych, łożyska do pojazdów lądowych, łączniki i sprzęgła wałowe do pojazdów lądowych, łożyska osi do pojazdów lądowych, przekładnie i przekładnie zębate do pojazdów lądowych, amortyzatory
do pojazdów lądowych, sprężyny do pojazdów lądowych, hamulce
do pojazdów lądowych, silniki napędowe do pojazdów lądowych,
mechanizmy napędowe dla samochodów osobowych, ciężarowych,
dostawczych, samochodów typu SUV, autobusów, pojazdów rekreacyjnych, samochodów sportowych i samochodów wyścigowych,
samochody elektryczne, piasty do kół pojazdów, koła pojazdów.

(111) 319726
(220) 2017 11 16
(210) 479070
(151) 2019 04 12
(441) 2018 02 26
(732) HIGH TECHNOLOGY GLASS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) SwitchView
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, szary, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 19 szkło budowlane.
(111) 319727
(220) 2017 12 01
(210) 479641
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 23
(732) KUK KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) beeo
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny
i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, słód, 35 reklama, zarządzanie tub administrowanie, pomoc i doradztwo w organizowaniu,
zarządzaniu i prowadzeniu działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, zarządzanie w działalności gospodarczej lub handlowej,
administrowanie działalności gospodarczej lub handlowej, prace
biurowe, pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej lub handlowej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, kolportaż
próbek, negocjowanie lub rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalności gospodarczej lub handlowej, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej lub handlowej w szczególności za pośrednictwem
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
marketingowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie/ prowadzenie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług dla i na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, promocja, promocja sprzedaży dla osób trzecich. sprzedaż, sprzedaż detaliczna. sprzedaż hurtowa. sprzedaż on-line, sprzedaż dla osób trzecich, import, eksport,
usługi pośrednictwa w handlu, usługi nabywania dla osób trzecich
(zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw),-(w odniesieniu do wszystkich wskazanych wyżej usług) produktów, artykułów
i usług-w szczególności tzw. „zdrowej żywności”, żywności i produk-
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tów naturalnych, ekologicznych, bio, organic, liofilizowanych, tzw.
„superfood”, żywności i produktów tradycyjnych, a także produktów
i artykułów wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych i bezglutenowych itp.-właściwych w szczególności dla klas nr:
03,05,29,30,31,32,33, przede wszystkim takich jak: owoce i warzywa
(świeże i przetworzone-w szczególności gotowane, konserwowane,
mrożone, suszone, liofilizowane), nabiał, mięso, ryby, wędliny, ekstrakty mięsne, artykuły spożywcze, jaja, pieczywo, wypieki, słodycze,
cukier i środki słodzące, napoje, soki, owocowe i warzywne, oleje
i oliwy, octy, mąka, produkty zbożowe, słód, ryż, tapioka, sago, herbaty, kawy, kakao-i ich substytuty, drożdże, melasa, przetwory, przeciery, syropy, sosy, marynaty, pasty, przyprawy, dania gotowe, kosmetyki, środki czystości, żywność dla niemowląt,-(w odniesieniu
do wszystkich wskazanych wyżej usług) miód i inne produkty
pszczele, produkty i artykuły na bazie miodu lub innych produktów
pszczelich-w szczególności naturalne i ekologiczne. odpowiednio:
produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 3-tj. głównie środki czyszczące oraz toaletowe-w szczególności: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów. produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 5. w szczególności:
żywność dla niemowląt, suplementy diety. produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 29-tj. głównie artykuły spożywcze pochodzenia
zwierzęcego, jak również warzywa i inne produkty ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania-w szczególności: mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko
i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, produkty pszczele. produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 30-tj. głównie artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, jak również środki do polepszania walorów smakowych
artykułów spożywczych-w szczególności: kawa, herbata, kakao
i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, sosy do sałatek-tzw. „dressingi” (przyprawy), przyprawy, lód. produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 31-tj. głównie płody rolne niepoddane żadnym procesom przygotowującym je do spożycia, żywe zwierzęta
i rośliny, jak również karmę dla zwierząt-w szczególności: produkty
rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona,
świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta,
karma dla zwierząt. słód. produkty i artykuły właściwe dla klasy 32-tj.
głównie napoje bezalkoholowe, jak również piwo-w szczególności:
piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów. artykuły i produkty właściwe dla klasy nr 33: napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 39 transport, usługi związane z transportem, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży,
logistyka transportu, usługi butelkowania, pakowania itp., usługi kurierskie, usługi rozładunku towarów, zbieranie wyrobów nadających
się do przetworzenia, w szczególności: transport lub usługi związane
z transportem, pakowanie i składowanie, organizowanie podróży,
logistyka transportu, usługi butelkowania, pakowania itp., usługi kurierskie, usługi rozładunku: zwierząt lub towarów: naturalnych, ekologicznych, bio, organic, tzw.” zdrowej żywności”, „superfood”, produktów i żywności naturalnej oraz tradycyjnej, a także produktów
i artykułów wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu, produktów pszczelich, produktów na bazie miodu lub innych produktów pszczelich, usługi ściśle związane z transportem zwierząt lub towarów: naturalnych, ekologicznych, bio,
organic, tzw. „zdrowej żywności, „superfood”, produktów i żywności
naturalnej oraz tradycyjnej itp., a także produktów i artykułów wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu, produktów pszczelich, produktów na bazie miodu lub innych
produktów pszczelich, usługi związane z wynajmem środków transportu dla przewozu zwierząt lub towarów, w szczególności: naturalnych, ekologicznych, bio, organic, tzw. „zdrowej żywności”, „superfood”, produktów i żywności naturalnej oraz tradycyjnej,, a także
produktów i artykułów wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu, produktów pszczelich, produktów na bazie miodu lub innych produktów pszczelich, dostawa,
w szczególności towarów: naturalnych, ekologicznych, bio, organic,
tzw. „zdrowej żywności”, „superfood”, produktów i żywności naturalnej oraz tradycyjnej, a także produktów i artykułów wegetariańskich,
wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu, produk-
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tów pszczelich, produktów na bazie miodu lub innych produktów
pszczelich, fracht (przewóz towarów), w szczególności: naturalnych,
ekologicznych, bio, organic, tzw. „zdrowej żywności”, „superfood”,
produktów i żywności naturalnej oraz tradycyjnej, a także produktów i artykułów wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu, produktów pszczelich, produktów na bazie
miodu lub innych produktów pszczelich, usługi związane z pakowaniem lub składowaniem towarów, w szczególności: naturalnych, ekologicznych, bio, organic, tzw. „zdrowej żywności”, „superfood”, produktów i żywności naturalnej oraz tradycyjnej, a także produktów
i artykułów wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu, produktów pszczelich, produktów na bazie miodu lub innych produktów pszczelich, przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi-towarów, w szczególności: naturalnych,
ekologicznych, bio, organic, tzw. „zdrowej żywności”, „superfood”,
produktów i żywności naturalnej oraz tradycyjnej, a także produktów i artykułów wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych, bezglutenowych itp., miodu, produktów pszczelich, produktów na bazie
miodu lub innych produktów pszczelich, dystrybucja produktów, artykułów i usług-w szczególności tzw. „zdrowej żywności”, żywności
i produktów naturalnych, ekologicznych, bio, organic, liofilizowanej,
tzw. „superfood”, żywności i produktów tradycyjnych, a także produktów i artykułów wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych
i bezglutenowych itp.-właściwych w szczególności dla klas nr:
03,05,29,30,31,32,33, przede wszystkim takich jak: owoce i warzywa
(świeże i przetworzone-w szczególności gotowane, konserwowane,
mrożone, suszone, liofilizowane), nabiał, mięso, ryby, wędliny, ekstrakty mięsne, artykuły spożywcze, jaja, pieczywo, wypieki, słodycze,
cukier i środki słodzące, napoje, soki, owocowe i warzywne, oleje
i oliwy, octy, mąka, produkty zbożowe, słód, ryż, tapioka, sago, herbaty, kawy, kakao-i ich substytuty, drożdże, melasa, przetwory, przeciery, syropy, sosy, marynaty, pasty, przyprawy, dania gotowe, kosmetyki, środki czystości, żywność dla niemowląt, miód i inne
produkty pszczele, produkty i artykuły na bazie miodu lub innych
produktów pszczelich-w szczególności naturalne i ekologiczne. odpowiednio: produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 3-tj. głównie
środki czyszczące oraz toaletowe-w szczególności: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów. produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 5. w szczególności: żywność dla niemowląt, suplementy diety. produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 29-tj. głównie artykuły spożywcze
pochodzenia zwierzęcego, jak również warzywa i inne produkty
ogrodnicze przystosowane do spożycia lub konserwowania-w szczególności: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
produkty pszczele. produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 30-tj.
głównie artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone
do spożycia lub konserwowania, jak również środki do polepszania
walorów smakowych artykułów spożywczych-w szczególności:
kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy, sosy do sałatek-tzw. „dressingi” (przyprawy), przyprawy,
lód. produkty i artykuły właściwe dla klasy nr 31-tj. głównie płody rolne niepoddane żadnym procesom przygotowującym je do spożycia,
żywe zwierzęta i rośliny, jak również karmę dla zwierząt-w szczególności: produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone
ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty,
żywe zwierzęta. karma dla zwierząt. słód. produkty i artykuły właściwe dla klasy 32-tj. głównie napoje bezalkoholowe, jak również piwo-w szczególności: piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów. artykuły i produkty właściwe dla
klasy nr 33: napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(111) 319728
(220) 2018 03 08
(210) 483247
(151) 2019 04 12
(441) 2018 08 20
(732) REX COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) REX COMPANY
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi badawcze
w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi w dziedzinie nauk
przyrodniczych, badania naukowe, usługi badawcze, usługi testów
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dna w celu ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne), usługi w zakresie analizy krwi, usługi w zakresie opracowywania metod testowania, usługi w zakresie testów laboratoryjnych, usługi w zakresie testów naukowych, 44 analizy RNA i DNA w zakresie diagnozowania
i prognozowania zagrożeń nowotworami, analiza surowicy ludzkiej
w celu leczenia medycznego, analizy medyczne do celów medycznych (badania przesiewowe), badania genetyczne do celów medycznych, przechowywanie komórek macierzystych, przeprowadzanie
badań medycznych, świadczenie usług badań przesiewowych w celu
wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych, usługi
analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem
dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych związanych
z leczeniem osób, usługi diagnostyki medycznej (testy i analizy),
usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów.

(111) 319729
(220) 2018 02 07
(210) 482122
(151) 2019 04 11
(441) 2018 04 16
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) DIUREDAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 319730
(220) 2018 02 07
(151) 2019 03 14
(441) 2018 10 08
(732) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PIEROGARNIA STARY TORUŃ
(540)

(210) 482145

Kolor znaku: żółty, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.09, 25.01.25
(510), (511) 29 potrawy mięsne, potrawy gotowe składające się
głównie z warzyw, pasztety, potrawy i wypieki na bazie ziemniaków,
sałatki, 30 placki, łazanki, kluski, ciasta, desery lodowe, desery czekoladowe, gotowe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe desery
jako wyroby piekarnicze, potrawy z makaronem, potrawy na bazie
mąki, potrawy na bazie ryżu, esencje artykułów żywnościowych
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 owocami,
tarty z nadzieniem różnym, pizze, potrawy i wypieki na bazie mąki,
gofry, czekolada-przetwory, puddingi, słodycze, 41 organizowanie
i obsługa przyjęć okolicznościowych, spotkań biznesowych i imprez
rozrywkowych, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem
potraw i napojów w barach, kawiarniach i restauracjach (stałych i sezonowych), usługi związane z przygotowywaniem dań na zamówienie i dostarczaniem ich do odbiorców zewnętrznych (catering) oraz
z przygotowywaniem i sprzedażą dań na wynos, wynajmowanie sal
na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .
(111) 319731
(220) 2018 01 16
(210) 481175
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 30
(732) POZNAŃ LAB INSTYTUT MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo, PL.
(540) POZNAŃ LAB INSTYTUT MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 41 medyczne usługi edukacyjne, prowadzenie kursów
szkoleniowych związanych z medycyną, szkolenie i nauczanie w zakresie medycyny, usługi edukacyjne dotyczące zawodu weterynarza,
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, organizowanie i prowadzenie pokazów i szkoleń medycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie
konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, doradztwo
w zakresie szkoleń medycznych, wydawanie publikacji medycznych,
42 badania naukowe do celów medycznych, medyczne badania naukowe, udzielania informacji i danych związanych 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, badania naukowe z zakresu biologii, usługi
w dziedzinie nauk przyrodniczych.

(111) 319732
(220) 2018 03 12
(210) 483367
(151) 2019 04 10
(441) 2018 10 15
(732) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Natural ...i tradycja SER WOŁYŃSKI EKO Stowarzyszenie
Pasjonatów Sera bio
(540)
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ma internetowa na stronach www, w mediach społecznościowych,
41 organizowanie i obsługa konkursów i loterii, organizowanie imprez sportowych, modowych, wynajmowanie powierzchni w celu
organizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych,
rekreacyjnych i sportowych, informacja o imprezach, spektaklach,
wystawach i pokazach mody, publikowanie materiałów-magazyn
modowy w wersji on-line nie do pobrania.

(111) 319734
(220) 2016 10 25
(210) 463128
(151) 2019 03 18
(441) 2018 10 08
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) GEDANIA
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych,
pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów, wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(111) 319735
(220) 2016 12 21
(210) 465499
(151) 2019 04 12
(441) 2017 01 30
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) HEPAMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 319736
(220) 2017 01 10
(210) 466124
(151) 2019 04 02
(441) 2017 05 08
(732) ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) IP INTER PROJEKT
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, czarny, niebieski, szary,
jasnobrązowy, zielony, żółty
(531) 06.19.99, 01.03.01, 05.03.11, 08.03.09, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 sery, wyroby na bazie serów.
(111) 319733
(220) 2018 06 08
(210) 484040
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 10
(732) OLSZTYN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FASHION TIME
(540)

(531) 27.05.01, 21.03.16
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, drukowane
materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy, zaproszenia,
drukowane materiały firmowe, materiały fotograficzne-zdjęcia z sesji
fotograficznych, pokazów mody, materiały piśmienne-magazyn modowy drukowany, torby papierowe z logo, 35 organizacja i zarządzanie działalność w zakresie sesji zdjęciowych, pokazów mody, usług
doradczych w zakresie wizerunku i stylizacji ubioru, targi, wystawy
handlowe, reklamowe, szkolenia, dystrybucja katalogów modowych,
usługi w zakresie gromadzenia towarów (odzież, art. tekstylne, wyroby futrzarskie, okrycia głowy, obuwie, torby, walizki, wyroby skórzane, sprzęt elektryczny i elektroniczny, kosmetyki, farmaceutyki, gry
i zabawy, książki, art. papierowe, rośliny, kwiaty, nośniki danych, pojazdy, wyroby jubilerskie, wyroby zegarmistrzowskie, art. sportowe,
publikacje drukowane) w celu ich sprzedaży i swobodnego wyboru
w katalogu modowym, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie telezakupów, wykonywanie badań, ekspertyz i analiz
w obszarze modowym, reklama radiowa, reklama telewizyjna, rekla-

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni, sklepów
detalicznych oraz za pośrednictwem systemu telezakupów, przy
wykorzystaniu komunikacji komputerowej, sieci komputerowej
i telewizji interaktywnej, sklepu on-line, z towarami: podzespoły
i akcesoria komputerowe, aparatura do przetwarzania informacji,
urządzenia, materiały i akcesoria do konstrukcji teleinformatycznych
sieci bezprzewodowych, systemy operacyjne urządzeń do zarządzania ruchem informacji w sieciach teleinformatycznych-routerów,
elementy i akcesoria do konstrukcji routerów, urządzenia i akcesoria do konstrukcji informatycznych sieci o zasięgu lokalnym, sieci
miejskich i sieci rozległych, urządzenia telekomunikacji IP, w tym
urządzenia do transmisji głosu i obrazu w sieciach komputerowych,
modemy, monitory komputerowe, płytki krzemowe półprzewodnikowe do obwodów scalonych, płytki półprzewodnikowe-chipy, półprzewodniki, centralne jednostki przetwarzania, w tym procesory,
przekaźniki sygnałów elektronicznych, moduły ładowalne, w tym
publikacje elektroniczne, maszyny i urządzenia biurowe, elektroniczne maszyny i urządzenia dla przemysłu i handlu, w tym kasy fiskalne, maszyny księgujące, maszyny liczące, maszyny faksymilowe,
maszyny sumujące, aparaty radiowe, aparatura do radiokomunikacji
przenośna, aparatura radiotelefoniczna, aparatura radiotelegraficzna, maszty radiotelegraficzne, przewody telegraficzne, przewody
telefoniczne, przenośne telefony, nadajniki telekomunikacyjne, zespoły nadawcze telekomunikacyjne, maszty do łączności radiowej,
odbiorniki radiowe, anteny i maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, słuchawki telefoniczne, telefony tubowe, telegrafy,
telekopiarki, karty inteligentne, w tym karty z obwodami zintegrowanymi, złącza elektryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych,
złącza dopasowujące elektryczne, 37 usługi instalowania, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, nadzór budowlany, usługi
w zakresie budowy i konserwacji obiektów liniowych przesyłowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy maszyn
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i urządzeń biurowych, księgujących i liczących, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telegraficzne oraz usługi obejmujące: łączność
poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, łączność radiową, łączność telefoniczną, łączność telegraficzną, ogłoszenia elektroniczne, pocztę
elektroniczną, połączenia i trasy połączeń (usługi) dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, przesyłanie informacji, przekaz satelitarny, przesyłanie telekopii, nadawanie i przesyłanie telegramów, telefonię komórkową, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej,
radiofonię, usługi teleksowe, telewizję kablową, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
zlecenia przywoławcze radiowe, telefoniczne lub za pomocą innych
środków łączności elektronicznej, 42 usługi obejmujące: instalacje
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego
i projektowanie systemów komputerowych w dziedzinie łączności
bezprzewodowej, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie
danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe,
wypożyczanie komputerów, usługi związane z projektowaniem budynków, doradztwo budowlane, analizy i badania techniczne w dziedzinie łączności bezprzewodowej.

(111) 319737
(220) 2017 01 12
(210) 466192
(151) 2019 04 11
(441) 2017 02 27
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) vitA MINI
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 32 bezalkoholowe napoje, bezalkoholowe napoje owocowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki, soki owocowe, soki
warzywne [napoje], soki warzywno-owocowe, soki wzbogacone witaminami, napoje warzywne, warzywne napoje typu smoothie, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe ekstrakty owocowe.
(111) 319738
(220) 2017 02 20
(210) 467858
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Lekki SEREK
WIEJSKI COTTAGE CHEESE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony, czerwony, żółty, granatowy,
czarny, brązowy, beżowy
(531) 06.07.08, 05.05.20, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15,
11.01.01, 08.03.08, 19.03.01
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmietankowe,
sery twarogowe, sery z przyprawami, serki ziarniste, twarogi, sery
o niskiej zawartości tłuszczu.
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(111) 319739
(220) 2017 02 20
(210) 467861
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 SEREK WIEJSKI
COTTAGE CHEESE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony, czerwony, żołty, granatowy,
czarny, brązowy, beżowy
(531) 06.07.08, 05.05.20, 26.01.02, 11.01.02, 08.03.08, 19.03.01,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmietankowe,
sery twarogowe, sery z przyprawami, serki ziarniste, twarogi.
(111) 319740
(220) 2017 02 20
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) LC Corp
(540)

(210) 467894

Kolor znaku: zielony, biały, ciemnoniebieski
(531) 26.03.03, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, broszury, ulotki, foldery, kalendarze, mapy i plany miast, gazety i czasopisma, 35 specjalistyczne doradztwo i konsulting: pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi
doradztwa handlowego, usługi zarządzania i pomocy w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi
agencji informacji handlowej, usługi w zakresie specjalistycznego
doradztwa handlowego, opracowywanie informacji statycznych i statystyk, usługi badania rynku i opinii publicznej, wykonywanie analiz
rynkowych, usługi w zakresie wyceny działalności handlowej i przygotowywania analiz kosztów i prognoz ekonomicznych, usługi wyceny
przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, usługi księgowe i audytorskie, przygotowywanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg,
przygotowywanie list płac, weryfikacja rachunków, usługi pośrednictwa handlowego, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla
innych przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych
do komputerowych baz danych, usługi komputerowego zarządzania
plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych,
usługi sortowania, systematyzacji i kompilacji danych w plikach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie
zbiorami danych w systemach komputerowych, przetwarzanie informacji statystycznych, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży towarów i usług świadczona na rzecz osób
trzecich, doradztwo i konsulting w zakresie doboru metod i technik
reklamowania, dystrybucja materiałów reklamowych, uaktualnianie,
rozpowszechnianie materiałów, ogłoszeń i ofert reklamowych, usługi
reklamowania za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajmowanie miejsc na reklamy, powierzchni reklamowych i czasu reklamowego w środkach przekazu, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
w zakresie reklamy korespondencyjnej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i dobór personelu za pomocą metod psy-
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chotechnicznych, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego
i kadrowego, usługi biurowe, powielanie i fotokopiowanie dokumentów, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, doradztwo i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów,
obróbka tekstów, usługi sekretarskie, wynajem maszyn i urządzeń dla
biur, 36 usługi w zakresie transakcji finansowych, rozliczenia transakcji
finansowych, operacji finansowych i walutowych, usługi zarządzania
finansami, usługi w zakresie udzielania gwarancji finansowych, udzielanie i finansowanie pożyczek, usługi związane z obrotem papierami
wartościowymi, usługi powiernicze, usługi finansowe, usługi w zakresie doradztwa, koordynacji nadzoru w sprawach finansowych, analizy finansowe, ekspertyzy dla celów fiskalnych, ekspertyzy i wyceny
dla celów podatkowych, szacowanie wartości dla celów fiskalnych,
usługi rozrachunkowe, informacja finansowa, usługi w zakresie zarządzania majątkiem, pośrednictwo, doradztwo i obsługa dokonywania
inwestycji kapitałowych na rynkach krajowych i zagranicznych, usługi w zakresie lokaty, tworzenia kapitału, usługi w zakresie inwestycji
kapitałowych, pośrednictwo w dokonywaniu inwestycji kapitałowych,
usługi wyceny dóbr inwestora dla spółek akcyjnych i z ograniczona
odpowiedzialnością, usługi w zakresie tworzenia kapitału i nakładów
kapitałowych, przeprowadzanie operacji finansowych na zlecenie
osób trzecich, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
przedsiębiorstw, usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu mieszkań, pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi sporządzania umów
najmu, usługi szacowania i wyceny majątku nieruchomego, wyceny
nieruchomości do celów sprzedaży, zastawu, ubezpieczenia, dzierżawy lub celów fiskalnych, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania majątkiem
nieruchomym, leasing maszyn i urządzeń dla biur, leasing samochodów i środków transportu lądowego, 37 instalowanie komputerów,
sieci komputerowych, urządzeń peryferyjnych, urządzeń do transmisji
danych i programów komputerowych, konserwacja i naprawy komputerów, czyszczenie budynków od wewnątrz i od zewnątrz, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, usługi budowlane i nadzoru budowlanego, izolowanie i uszczelnianie budynków, informacja budowlana,
wynajem maszyn budowlanych i do robót drogowych i terenowych,
instalowanie i naprawy alarmów przeciw włamaniom, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów,
wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, wynajmowanie
garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie środków transportu osobowego i towarowego, tj. samochodów, maklerstwo transportowe, maklerstwo transakcji na transport i przewóz,
wynajem samochodów i środków transportu lądowego, 41 usługi
w zakresie edukacji, kształcenie praktyczne, organizowanie pokazów
edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i obsługa prowadzenia zjazdów, sympozjów, seminariów,
42 projektowanie oprogramowania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadzie outsourcingu,, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi licencjonowania własności intelektualnej,
doradztwo w sprawach zarządzania własnością intelektualną, usługi
zarządzania prawami autorskimi, usługi prawnicze i badania prawne,
usługi związane z bezpieczeństwem, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, agencje detektywistyczne, usługi w zakresie ochrony cywilnej, usługi doradztwa w sprawach ochrony osób i mienia, usługi eskorty i nadzoru nocnego, usługi monitoringu systemów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, usługi agencji ochrony nocnej .

(111) 319741
(220) 2017 02 20
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) LC Corp
(540)

(210) 467895

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 26.03.03, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, broszury, ulotki, foldery, kalendarze, mapy
i plany miast, gazety i czasopisma, 35 specjalistyczne doradztwo
i konsulting: pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami i przedsięwzięcia-

2235

mi, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy
opłacalności, usługi doradztwa handlowego, usługi zarządzania
i pomocy w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji
o działalności gospodarczej, usługi agencji informacji handlowej,
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego, opracowywanie informacji statycznych i statystyk, usługi badania rynku
i opinii publicznej, wykonywanie analiz rynkowych, usługi w zakresie
wyceny działalności handlowej i przygotowywania analiz kosztów
i prognoz ekonomicznych, usługi wyceny przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, usługi księgowe i audytorskie, przygotowywanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie
list płac, weryfikacja rachunków, usługi pośrednictwa handlowego,
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi komputerowego zarządzania plikami,
wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi
sortowania, systematyzacji i kompilacji danych w plikach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie zbiorami danych w systemach komputerowych, przetwarzanie informacji
statystycznych, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży towarów i usług świadczona na rzecz osób
trzecich, doradztwo i konsulting w zakresie doboru metod i technik
reklamowania, dystrybucja materiałów reklamowych, uaktualnianie,
rozpowszechnianie materiałów, ogłoszeń i ofert reklamowych, usługi reklamowania za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajmowanie miejsc na reklamy, powierzchni reklamowych i czasu reklamowego w środkach przekazu, publikowanie tekstów reklamowych,
usługi w zakresie reklamy korespondencyjnej, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
pośrednictwa pracy, rekrutacji i dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, usługi biurowe, powielanie i fotokopiowanie
dokumentów, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi
i tradycyjnymi, doradztwo i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów, obróbka tekstów, usługi sekretarskie, wynajem maszyn
i urządzeń dla biur, 36 usługi w zakresie transakcji finansowych,
rozliczenia transakcji finansowych, operacji finansowych i walutowych, usługi zarządzania finansami, usługi w zakresie udzielania
gwarancji finansowych, udzielanie i finansowanie pożyczek, usługi
związane z obrotem papierami wartościowymi, usługi powiernicze,
usługi finansowe, usługi w zakresie doradztwa, koordynacji nadzoru
w sprawach finansowych, analizy finansowe, ekspertyzy dla celów
fiskalnych, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, szacowanie wartości dla celów fiskalnych, usługi rozrachunkowe, informacja
finansowa, usługi w zakresie zarządzania majątkiem, pośrednictwo,
doradztwo i obsługa dokonywania inwestycji kapitałowych na rynkach krajowych i zagranicznych, usługi w zakresie lokaty, tworzenia
kapitału, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, pośrednictwo
w dokonywaniu inwestycji kapitałowych, usługi wyceny dóbr inwestora dla spółek akcyjnych i z ograniczona odpowiedzialnością,
usługi w zakresie tworzenia kapitału i nakładów kapitałowych, przeprowadzanie operacji finansowych na zlecenie osób trzecich, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw,
usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu mieszkań,
pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy
majątku nieruchomego, usługi sporządzania umów najmu, usługi
szacowania i wyceny majątku nieruchomego, wyceny nieruchomości do celów sprzedaży, zastawu, ubezpieczenia, dzierżawy lub celów
fiskalnych, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym,
leasing maszyn i urządzeń dla biur, leasing samochodów i środków
transportu lądowego, 37 instalowanie komputerów, sieci komputerowych, urządzeń peryferyjnych, urządzeń do transmisji danych
i programów komputerowych, konserwacja i naprawy komputerów,
czyszczenie budynków od wewnątrz i od zewnątrz, wypożyczanie
maszyn do czyszczenia, usługi budowlane i nadzoru budowlanego,
izolowanie i uszczelnianie budynków, informacja budowlana, wynajem maszyn budowlanych i do robót drogowych i terenowych, instalowanie i naprawy alarmów przeciw włamaniom, 39 wynajmowanie
miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów,
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wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie
środków transportu osobowego i towarowego, tj. samochodów,
maklerstwo transportowe, maklerstwo transakcji na transport
i przewóz, wynajem samochodów i środków transportu lądowego,
41 usługi w zakresie edukacji, kształcenie praktyczne, organizowanie
pokazów edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, organizowanie i obsługa prowadzenia zjazdów, sympozjów, seminariów, 42 projektowanie oprogramowania w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwami na zasadzie outsourcingu,, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi licencjonowania
własności intelektualnej, doradztwo w sprawach zarządzania własnością intelektualną, usługi zarządzania prawami autorskimi, usługi
prawnicze i badania prawne, usługi związane z bezpieczeństwem,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, agencje detektywistyczne,
usługi w zakresie ochrony cywilnej, usługi doradztwa w sprawach
ochrony osób i mienia, usługi eskorty i nadzoru nocnego, usługi monitoringu systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi
agencji ochrony nocnej .

(111) 319742
(220) 2015 07 20
(210) 444964
(151) 2019 03 27
(441) 2015 10 26
(732) PETRODOM PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała Podlaska, PL.
(540) Petrodom
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, żółty
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty przerobu ropy naftowej, produkty i półprodukty ropopochodnych rafineryjnych i petrochemicznych, węglowodory nasycone i nienasycone olefinowe i dienowe oraz ich polimery, propan, etylen, propylen, polietylen, polipropylen, butadien,
benzen, toluen, frakcja etylobenzenowa, frakcje C4, węglowodory C9
i wyższe fenol, aceton, kumen, rozpuszczalniki, aromaty, glikole etylenowe, tlenek etylenu, etery, siarka, siarkowodór, chemiczne substancje, wodór i gazy wodorowe, dodatki chemiczne do paliw, smarów, gazy do celów przemysłowych, oleje do rozdzielania, płyny
niskozamarząjące, płynyhamulcowe, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne, 3 kosmetyki samochodowe, środki czyszczące do samochodów, środki do nadawania połysku, preparaty do czyszczenia,
szampony samochodowe, środki do polerowania, preparaty do mycia, kremy do polerowania, kamień do polerowania, papier do polerowania, preparaty do polerowania, woski do polerowania, płyny
do spryskiwania szyb, ściereczki do czyszczenia nasączane detergentami, mieszaniny zapachowe, 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa silnikowe, lotnicze, koks naftowy, ksyleny, smary,
paliwa ropopochodne, dodatki niechemiczne do paliw, 6 rury metalowe, zbiorniki metalowe, rurociągi metalowe, konstrukcje metalowe, aparatury do wytwarzania produktów rafineryjnych i petrochemicznych a mianowicie, paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz
produktów chemicznych, budowlane materiały metalowe, konstrukcje budowlane metalowe, metalowe instalacje przemysłowe do wytwarzania produktów rafineryjnych i petrochemicznych a mianowicie: paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz pochodnych produktów
chemicznych, butle i pojemniki metalowe do sprężonego gazu lub
ciekłego powietrza, drobnica żelazna, pojemniki na paliwo ciekłe
metalowe, pojemniki metalowe do magazynowania i transportu,
7 maszyny, obrabiarki, pompy, sprężarki, urządzenia i sprzęt do wytwarzania produktów rafineryjnych i petrochemicznych a mianowicie: paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz pochodnych produktów
chemicznych, 9 aparatura kontrolno-pomiarowa i wyposażenie elektryczne do wytwarzania produktów rafineryjnych i petrochemicznych, urządzenia alarmowe, dystrybutory paliwa silnikowego dla
stacji obsługi, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zasilania wodą i do celów
sanitarnych, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), fo-
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lia polipropylenowa do pakowania, 17 tworzywa sztuczne w formie
wyciśniętej stosowane w produkcji, tworzywa sztuczne inne niż
do pakowania, folia polipropylenowa inna niż do pakowania, półprzetworzone tworzywa sztuczne, 19 asfalt, bitum, smoła, 35 usługi
w zakresie reklamy, biznesu, zarządzania, czynności biurowych, usługi w zakresie działalności handlowej polegającej na kojarzeniu kontrahentów, usługi konsultingowe w zakresie obrotu ropą naftową,
paliwami ropopochodnymi, usługi handlu hurtowego i detalicznego
artykułami spożywczymi i przemysłowymi w zakresie płynów chłodniczych, mieszanin do reperacji opon, płynów hamulcowych, farb,
barwników, preparatów zapobiegających korozji, emalii i lakierów
do malowania, farb do gruntowania, środków antykorozyjnych, olejów i smarów przeciwrdzewnych, powłok zabezpieczających podwozia pojazdów, rozcieńczalników do farb i lakierów, taśm antykorozyjnych, kosmetyków samochodowych, środków czyszczących
i nabłyszczających do samochodów, preparatów do czyszczenia desek rozdzielczych, szamponów samochodowych, nabłyszczaczy,
past polerujących, produktów naftowych, olejów przemysłowych,
olejów silnikowych, paliw, smarów, substancji zapobiegających zamarzaniu zamków, odmrażaczy do szyb, dystrybucja materiałów reklamowych, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, marketing,
pokazy towarów, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, służba informacyjna, sortowanie danych w bazach danych, transkrypcja informacji,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować na stronie Web dotyczącej sprzedaży artykułów spożywczych, przemysłowych, paliw, pojazdów, towarów motoryzacyjnych,
zgrupowanie na osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować na stacji paliw, w hurtowni lub
sklepie z artykułami spożywczymi, przemysłowymi, paliwami, pojazdami, akcesoriami i częściami do pojazdów, towarami motoryzacyjnymi, 36 usługi w zakresie spraw finansowych, spraw własności
(na podstawie ksiąg wieczystych), usługi w zakresie prowadzenia
kapitałowej działalności inwestycyjnej, nabywania i obrotu akcjami
i udziałami, w obrocie krajowym i zagranicznym, usługi bankowe,
usługi instytucji kredytowych, innych niż banki, takich jak towarzystwa kredytowe, spółki finansowe, pożyczkowe, usługi kapitału powierniczego, usługi brokerskie dotyczące akcji i własności, usługi
związane ze sprawami pieniężnymi potwierdzonymi przez powierników, usługi związane z wydawaniem czeków i akredytywów, usługi
związane z administrowaniem budynkami tj. wyceną i finansowaniem, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie działalności budowlane jw dziedzinach związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem,
konfekcjonowaniem i obrotem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz produktami chemicznymi, usługi budowlane w zakresie
transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego,
usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, usługi w zakresie napraw
i dokonywania remontów urządzeń, instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, zbiorników paliwowych, stacji paliw oraz ośrodków
transportu, usługi instalacyjne, usługi w zakresie instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, zbiorników paliwowych, stacji paliw oraz
środków transportu, usługi w zakresie stacji paliw tym kosmetyka
pojazdowa w postaci czyszczenia, mycia, woskowania i polerowania
pojazdów, czyszczenie i konserwacja pojazdów i przyczep, bieżnikowanie opon, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
naprawa pojazdów, obsługa pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, wulkanizacja opon, serwis i obsługa klimatyzacji usługi myjni
samochodowych, 38 komunikacja telefoniczna, telegraficzna, emisja
radiowa i telewizyjna, rozpowszechnianie programów telewizyjnych,
radiofonia, 39 usługi w zakresie transportu, pakowania i składowania
towarów, usługi związane z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego, magazynowania, składowania i przechowywania ropy
naftowej i paliw płynnych oraz tworzenia utrzymywania zapasu paliw,
usługi w zakresie dokonywania przeładunków morskich i lądowych,
holowanie pojazdów, dostarczanie towarów, dystrybucja towarów,
pomoc drogowa, pośrednictwo transportowe, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie butli i pojemników na paliwa gaz, wypożyczanie pojazdów i samochodów, zaopatrywanie składowanie i dystrybu-
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cja paliw i gazu, usługi kurierskie, 40 usługi w zakresie uszlachetniania
paliw i gazów, usługi w zakresie etylizacji, barwienia i dodawania
komponentów, usługi w zakresie obróbki materiałowej i przerobu
olejów przepracowanych oraz innych odpadów chemicznych, usługi
w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, usługi w zakresie
przetwarzania ropy naftowej i rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, 41 usługi w zakresie nauczania,
organizowania i prowadzenia szkoleń (kursów) i szkoleń zawodowych, usługi w zakresie rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej,
42 usługi w zakresie badań naukowych i przemysłowych, usługi
w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i projektowej w dziedzinach związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem, konfekcjonowaniem i obrotem paliwami, ciekłymi i gazowymi oraz pochodnymi produktami chemicznymi transportem drogowym, kolejowym,
wodnym i rurociągowym, badania techniczne wszystkich rodzajów
pojazdów mechanicznych, diagnostyka pojazdów, doradztwo techniczne, 43 usługi związane z podawaniem potraw i napojów, usługi
w zakresie prowadzenia barów, restauracji i hoteli, usługi związane
z czasowym zakwaterowaniem .

(111) 319743
(220) 2016 02 04
(210) 452031
(151) 2019 03 11
(441) 2016 05 09
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NEO TOOLS
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.13, 25.07.08
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze
drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, rudy
(kruszce), posągi z metali pospolitych, taśmy metalowe do ładunków,
imadła warsztatowe metalowe, zasuwy, zamki na zasuwy, sworznie
metalowe, metalowe zamknięcia do pudełek, metalowe kasetki
na pieniądze, łańcuchy metalowe, zaciski do kabli lub rur metalowe,
haki metalowe do wieszania odzieży, złącza metalowe do łańcuchów, dzwonki nieelektryczne, odrzwia metalowe, zamknięcia drzwi
(nieelektryczne), metalowy osprzęt do drzwi metalowych, futryny
do drzwi metalowe, klamki do drzwi metalowe, kołatki do drzwi,
urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, skrobaczki do drzwi,
metalowe ograniczniki do drzwi, usztywniacze metalowe, metalowe
okucia budowlane, metalowa armatura do przewodów sprężonego
powietrza, okucia metalowe do mebli, okucia metalowe do okien,
kraty i ruszty metalowe, drobnica żelazna, zawiasy metalowe, haki
metalowe, raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, metalowe bransoletki identyfikacyjne dla szpitali, tabliczki identyfikacyjne metalowe, metalowe okucia drzwiowe, klucze, kółka metalowe
do kluczy, rękojeści noży metalowe, gałki metalowe, uchwyty metalowe, drabiny metalowe, skrzynki na listy metalowe, metalowe obejmy, metalowe zawiesia do przenoszenia ładunków, metalowe pasy
do przenoszenia ładunków, zamki metalowe inne niż elektryczne,
zamki do toreb metalowe, zamki metalowe do pojazdów, skarbonki
metalowe, gwoździe, smarowniczki, tablice rejestracyjne metalowe,
kłódki, kabiny stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy metalowe, pierścienie metalowe, nity metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, kasy pancerne, łańcuchy zabezpieczające metalowe, śruby metalowe, kapsle do korkowania metalowe, plomby,
uszczelki ołowiane, drut do lutowania metalowy, zamki sprężynowe,
sprężyny (drobnica metalowa), metalowe skrzynki na narzędzia (puste), skrzynki metalowe, rączki do narzędzi metalowe, liny stalowe,
kłódki szyfrowe, metalowe linki rowerowe, wkładki profilowe metalowe, kastry metalowe, kątowniki budowlane metalowe, kątowniki,
7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowa-
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nych do pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, elektronarzędzia, wiertarki, wiertarko-wkrętarki, młotkowiertarki, szlifierki, opalarki, pilarki, wkrętaki, wkrętarki, wyrzynarki, strugi, zszywacze
elektryczne, mieszarki, frezarki, przecinarki, odkurzacze, gwoździarki, wiertła [części maszyn], dłuta, otwornice, tarcze [części maszyn],
dyski [części maszyn], szczotki [części maszyn], kamienie szlifierskie,
ściernice, frezy, kluczyki do uchwytów wiertarskich, przewody ssące,
pistolety klejowe, pistolety natryskowe, pistolety do pompowania
kół z manometrem, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do ropowania, pistolety do konserwacji, pistolety do piaskowania, pistolety do mycia na wodę i powietrze, pistolety do mas silikonowych, pistolety pneumatyczne do wtłaczania masy uszczelniającej, pistolety
dozujące klej elektryczne, pistolety [maszyny], pistolety do malowania, pistolety zawarte w tej klasie, klucze pneumatyczne, nasadki,
palniki gazowe do cięcia, maszyny i urządzenia do czyszczenia, mycia
[elektryczne], generatory prądu, maszyny do grawerowania, gwinciarki [do nakrętek], gwinciarki [do śrub], maszyny do gwintowania,
kompresory [maszyny], krajalnice [maszyny], ostrza do kosiarek, kosiarki [maszyny], kosiarki ogrodowe [maszyny], obrabiarki do metalu,
miksery [maszyny], młotki [części maszyn], młoty elektryczne, młoty
mechaniczne, młoty pneumatyczne, młoty udarowe, młoty, narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny,
nitownice [maszyny], noże [części maszyn], noże elektryczne, nożyce
elektryczne, nożyczki elektryczne, ostrza [części maszyn], maszyny
do ostrzenia, stoły [części maszyn], pasy do kół pasowych, podajniki
taśm [maszyny], pompy [maszyny], pompy [części maszyn lub silników], pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], piły [maszyny], piły łańcuchowe, podstawy [statywy] maszyn,
polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, pompy [maszyny], awaryjne agregaty prądotwórcze, przecinarki [narzędzia mechaniczne],
strugarki, świdry górnicze, świdry wiertnicze [części maszyn], tokarki
[narzędzia mechaniczne], transportery [maszyny], ubijaki [maszyny],
uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn], uchwyty wiertarskie [części maszyn], wyciągi towarowe, wycinarki, wykończarki, wytłaczarki, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, maszyny do zawijania, pakowania, zawory [części maszyn],
urządzenia do ssania powietrza, ostrzarki narzędziowe [maszyny],
maszyny na sprężone powietrze, podnośniki [windy], podnośniki
[urządzenia], filtry powietrza chłodnic silników, maszyny do obróbki
szkła, rozdrabniarki [maszyny], tarcze szlifierskie [części maszyn],
smarownice [części maszyn], imaki do narzędzi [części maszyn], etykieciarki, malaksery, urządzenia do malowania, strugarki, reduktory
ciśnienia [części maszyn], przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, pierścienie [części maszyn], przyrządy do lutowania
gazowego, lutownice gazowe, rozpylacze [maszyny], maszyny do obróbki kamienia, młoty dźwigowe, narzędzia [części maszyn], prostownice, mieszadła [maszyny], wyrzynarki, pilarki, myjki ciśnieniowe, kamienie szlifierskie [części maszyn], brzeszczoty [części maszyn],
statywy [części maszyn], akcesoria do pistoletów [części maszyn], filtry [wkłady] do maszyn filtrujących, narzędzia pneumatyczne, rozpieraki [maszyny], spawarki [maszyny], 8 narzędzia ręczne, sterowane ręcznie, narzędzia ręczne nieelektryczne, wyroby nożownicze,
broń biała, ostrza broni, narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne nieelektryczne, narzędzia rolnicze ręczne, narzędzia
do ogrodnictwa ręczne, broń biała (boczna), rozpylacze do środków
owadobójczych (narzędzia), szydła, siekiery, siekierki, sierpaki, wiertła (części narzędzi), wiertła ręczne (narzędzia), ostrza (narzędzia),
ostrza (broń), ostrza (noże) do strugów, świdry, piły kabłąkowe, oplatarki (narzędzia), żelazka znakujące przez wypalanie, wiertarki piersiowe, otwieracze do puszek (nieelektryczne), dłutka do uszczelniania, punktaki (narzędzia), przecinaki, dłuta, rębaki (noże), zaciski
ciesielskie i bednarskie, topory rzeźnicze, kosiarki ręczne (narzędzia),
wyroby nożownicze, przyrządy do cięcia, wycinarki (narzędzia),
gwintowniki (narzędzia), kopaczki ręczne (narzędzia), koparki do rowów (narzędzia), ośniki, oprawki wiertarskie (narzędzia), ubijaki
do gruntu (narzędzia brukarskie), ostrzarki (ręczne), rozprężarki (narzędzia ręczne), pilniki (narzędzia), żelazka nieelektryczne, noże
do mizdrowania skóry, obudowy do piły ręcznej, narzędzia do zbierania owoców ręczne uruchamiane ręcznie, dłuta wklęsłe (żłobaki),
skrobaczki do czyszczenia dna łodzi (narzędzia), toczaki-kamienie
do ostrzenia (narzędzia), pistolety (narzędzia), młotki (narzędzia),
pompki ręczne, toporki, noże myśliwskie, dźwigniki sterowane ręcznie (podnośniki), piły wyrzynarki, stal narzędziowa, noże, dłuta
do otworów gniazdowe (przysieki), łapki do wyciągania gwoździ (narzędzia), narzędzia do wyciągania gwoździ, igłowe pilniki, cęgi

2238

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

do cięcia drutu, dziurkacze numerujące, żelazka do strugów, strugi,
szczypce, kleszcze, noże ogrodnicze, sekatory, nożyce ogrodnicze,
dziurkacze (narzędzia), przebijaki (narzędzia), tarniki, tarki (narzędzia), koła zapadkowe (narzędzia), żyletki, nitownice (narzędzia),
młotki nitownicze (narzędzia), gwintownice (narzędzia), śrubokręty,
wkrętaki, przyrządy do ostrzenia, stal ostrzowa, osełki do ostrzenia,
tarcze do ostrzenia ręczne, ostrza nożyc, przyrządy nożycowe ręczne, nożyce, brzeszczoty pił (części narzędzi), ostrza do piły, oprawy
do piły ręcznej, piły (narzędzia), noże do czyszczenia powierzchni
ze zgorzeliny, nożyczki, skrobaki (narzędzia), cykliny ręczne (narzędzia), przedłużacze do korb do gwintowników, łopaty (narzędzia),
młoty kowalskie, szpadle (narzędzia), klucze maszynowe stałe (narzędzia), klucze nastawne, szpachle, łopatki (narzędzia), węgielnice (narzędzia), narzędzia do wytłaczania, stemple (narzędzia), młotki kamieniarskie, kamienie szlifierskie, pokrętki, klucze do gwintowników,
przycinarki do rur (narzędzia), przyrządy do cięcia rur, pincety, osełki,
młotki blacharskie, łomy, akcesoria ślusarskie, mianowicie podpora
teleskopowa, stół warsztatowy, gwintowniki, pokrętło do gwintowników, narzynki, wkrętaki, dobijaki do gwoździ, wycinaki do otworów, szczotki (narzędzia), piły do metalu, piły do drewna, piły specjalne, piły kątowe, skrzynki uciosowe, zdzieraki, ściski, kielnie i pace,
narzędzia ręczne do szkła, narzędzia do glazury, wyciskacze (narzędzia), klucze i szczypce do rur, końcówki wkrętakowe, opalarki, zestawy kluczy nasadowych, nasadki i akcesoria (części narzędzi), klucze,
klucze motoryzacyjne, zszywacze, smarownice (narzędzia), osprzęt
do smarownic (części narzędzi), lejki i olejarki (narzędzia), odciągarki
oleju (narzędzia), pompy do oleju (narzędzia ręczne), narzędzia wielofunkcyjne ręczne, imadła, imadła metalowe, pasy monterskie,
9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania
życia, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowo i kontrolująco-sterujące, urządzenia do gaszenia ognia, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, kwasomierze do akumulatorów, alarmy, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, sygnalizatory akustyczne, dzwonki alarmowe
elektryczne, instalacje elektryczne zapobiegające włamaniu, zamki
elektryczne, baterie do oświetlania, baterie do latarek kieszonkowych, baterie elektryczne, urządzenia do ładowania baterii, wykrywacze (detektory), wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wykrywacze dymu, ściemniacze światła
(regulatory) elektryczne, przyrządy do pomiaru odległości, żelazka
elektryczne, sprawdziany (wzorniki), lasery nie do celów medycznych, przyrządy do niwelacji, łaty i tyczki do niwelacji, niwelatory
(poziomnice), przyrządy do ustalania linii poziomej, miary, przyrządy
pomiarowe, narzędzia pomiarowe specjalne, suwmiarki, linijki (przyrządy miernicze), miarki (przyrządy miernicze), śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, mikrometry, wagi, wagi wysokiej
dokładności (laboratoryjne), aparatura do precyzyjnych pomiarów,
miary zwijane krótkie, miary składane, taśmy miernicze, łaty murarskie, poziomnice, poziomnice laserowe, manometry, próbniki, wskaźniki nachylenia, wskaźniki temperatury, ciśnieniomierze, sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia w oponach pojazdów, wskaźniki
ciśnienia w zaworach, wskaźniki ciśnienia, mierniki ciśnienia, lornetki,
lunety, pryzmaty (optyka), przyrządy do ochrony osobistej przeciw
wypadkom, odzież ochronna, odzież do ratowania życia, artykuły
bhp, kaski ochronne, maski ochronne, osłony do ochrony twarzy robotników, rękawice do ochrony przed wypadkami, filtry do masek
do oddychania, gogle, ochronniki słuchu, maski, kaski, okulary i tarcze spawalnicze, rękawice do ochrony przed promieniowaniem, rękawice dla nurków, hełmy żołnierskie, wtyczki i inne kontakty (elektryczne), urządzenia do spawania elektryczne, aparaty do lutowania
elektryczne, lutownice elektryczne, woltomierze, urządzenia do spawania za pomocą ładunku elektrycznego, elektrody do spawania,
złącza do drutów i przewodów elektrycznych, platforma do uruchamiania aplikacji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające łączność internetową i łączność typu użytkownik z użytkownikiem (p2p)
za pośrednictwem sieci komputerowej, publikacje elektroniczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, 11 urządzenia i instalacje
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, światła do rowerów, urządzenia do podgrzewania kleju, obudowy do lamp, lampy oświetleniowe, palniki do lamp, lampy
elektryczne, klosze do lamp, latarki, latarnie oświetleniowe, żarówki
oświetleniowe, żarówki elektryczne, zapalniczki do gazu, latarki kieszonkowe, kolektory słoneczne (ogrzewnictwo), oprawy halogeno-
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we, lampy warsztatowe, ogrzewacze przepływowe do wody, 12 artykuły motoryzacyjne: części zamienne i części wyposażenia pojazdów
lądowych, części składowe do pojazdów, 16 linijki rysownicze [kreślarskie], ołówki, pędzle, pieczęcie [stemple], szczotki [pędzle] malarskie, wałki malarskie, wałki do farb, wałki do malowania ścian, ławkowce, rolki (pędzle malarskie), rączki do wałków, folie malarskie
do ochrony powierzchni podczas malowania, zestawy malarskie
składające się z wałków, pędzli, rolek malarskich, kuwet, podkładki
samoprzylepne jako artykuły papiernicze, taśmy przylepne do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje do materiałów
papierniczych lub użytku domowego, kreda do znakowania, uchwyty do kredy, noże do papieru [artykuły biurowe], wyroby drukarskie
zawarte w tej klasie, materiały drukowane, formularze, broszury, katalogi, prospekty, książki, podręczniki, periodyki, kalendarze, almanachy, notatniki, notesy podręczne, publikacje drukowane, gazety,
czasopisma, foldery, indeksy, skorowidze, materiały do nauczania,
materiały szkoleniowe, fotografie, grafiki, reprodukcje graficzne, rysunki, odbitki, 19 materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
budynki przenośne niemetalowe, siatki zbrojeniowe, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe panele ścienne,
syntetyczne materiały podłogowe lub okładziny ścienne, płyty
ścienne z tworzyw sztucznych, maty ścienne, drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
dźwigary niemetalowe, gips, glina, profile niemetalowe do gzymsów, gzymsy niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, szkło
okienne dla budownictwa, szkło okienne, z wyjątkiem stosowanego
w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, platformy podwodne niemetalowe, podkłady
niemetalowe, podłogi niemetalowe, deski podłogowe, podłogowe
płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, podpory niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, rusztowania niemetalowe, dachowe rynny niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe,
schody niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne
niemetalowe, pokrycia niemetalowe ściany, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, terakota, zaprawa budowlana, znaki
niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, żaluzje
niemetalowe, 20 meble z tworzyw sztucznych, szafy i organizery
z szufladami plastikowe, plastikowe regały, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, stoły warsztatowe, meble, przemieszczalne
regały do przechowywania, stelaże niemetalowe, regały, stojaki
do garderoby, kastry niemetalowe, skrzynki uciosowe, skrzynki narzędziowe, zamknięcia niemetalowe, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe do składowania i transportu,
palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe,
zaciski do kabli niemetalowe, niemetalowe uchwyty z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, imadła warsztatowe niemetalowe, zawory z tworzyw sztucznych do przewodów drenażowych, osprzęt niemetalowy
do mebli, dybie i kołki niemetalowe do ścian, niemetalowe listwy,
nity, podkładki, kapturki, kołnierze, wkręty, nakrętki, kotwy, haki, śruby, zawiasy, kratki ochronne niemetalowe, kraty kominkowe niemetalowe, niemetalowe rączki i rękojeści do narzędzi, półki magazynowe, sworznie niemetalowe, zawory niemetalowe inne niż części
maszyn, odbojniki drzwiowe niemetalowe, przewietrzniki z tworzywa sztucznego do mocowania na oknach i drzwiach, elementy złączne, opaski zaciskowe z tworzyw sztucznych, krzyżyki dystansowe,
pojemniki z tworzyw sztucznych, materace pneumatyczne, zamki
nieelektryczne i niemetalowe, meble z tworzyw sztucznych, śpiwory,
meble kempingowe i turystyczne, posłania, kliny do płytek ceramicznych z tworzywa sztucznego, platformy do podwieszania pod sufitem (np. do przechowywania sprzętu wodnego w garażu), szafy i organizery z szufladami plastikowe, plastikowe regały, tablice
narzędziowe do wieszania narzędzi, czopy niemetalowe, dekoracje
przestawne, drabiny z drzewa lub tworzyw sztucznych, taśmy drewniane, klamki do drzwi niemetalowe, osprzęt niemetalowy do drzwi,
osprzęt niemetalowy do okien, pojemniki na paliwo płynne niemetalowe, kozły do piłowania, zamknięcia do pojemniki niemetalowe,
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pokrowce na odzież, półki magazynowe, pręty do mocowania chodników na schodach, przewijaki, pulpity
[meble], rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety papierowe, ro-
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lety wewnętrzne, rolety wewnętrzne okienne, rolki do zasłon, siedzenia metalowe, siennik, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie [paki]
z drewna lub tworzyw sztucznych, skrzynie kratowe [opakowania],
skrzynki na zabawki, stoiska wystawowe, stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe, wózki meblowe, wywieszki, tabliczki
z drewna lub tworzyw sztucznych, zaciski niemetalowe do kabli, zaczepy niemetalowe do szyn na ubrania, zasuwki drzwiowe niemetalowe, zasuwy drzwiowe niemetalowe, zawiasy niemetalowe, 22 siatki do przechowywania towarów, niemetalowe pasy do transportu
ładunków, pasy niemetalowe do zabezpieczania ładunków, niemetalowe zawiesia do transportu ładunków, liny, sznurki, sznury, torby,
torebki i worki do pakowania, transportu i przechowywania materiałów, spinacze elastyczne na bagażnik, hamaki, pasy do transportu
bagażu niemetalowe, namioty, sznury traserskie, sieci, markizy, brezenty, materiały napawające, liny holownicze do pojazdów, liny niemetalowe, niemetalowe nosidła do transportu ładunków, plandeki,
pokrowce na pojazdy, taśmy do związywania niemetalowe, uprzęże
niemetalowe do przewożenia ładunków, worki do transportu i przechowywania materiałów luzem, drabinki sznurowe, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych).

(111) 319744
(220) 2016 06 15
(151) 2017 01 25
(441) 2016 08 29
(732) WOLF SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie, PL.
(540) WOLF Dom
(540)

(210) 457869

Kolor znaku: żółty, czarny, biały, zielony
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi budowlano-remontowe.
(111) 319745
(220) 2016 07 12
(210) 459043
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 10
(732) PAN DRWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) PAN DRWAL
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne: środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji skóry, środki myjące, dezodoranty
osobiste, olejki eteryczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, perfumy, wody kolońskie, wody toaletowe, środki do czyszczenia zębów, toaletowe środki sanitarne, barwniki do celów kosmetycznych,
błyszczyki do ust, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, preparaty
do golenia, mydło do golenia, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, zestawy kosmetyków, lakiery do paznokci, preparaty
do makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mydła,
szampony, szminki, wosk do wąsów, farby do włosów, woda utleniona do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki toaletowe, produkty perfumeryjne, pomady
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty do ochrony przed słońcem, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, tłuszcze do celów kosmetycznych, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, lakiery do włosów, preparaty
do kręcenia włosów, woda lawendowa, woda zapachowa, balsamy
inne niż do celów medycznych, farby do brody, żele do masażu inne
niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów, kremy kosmetyczne, 21 grzebienie, etui na grzebienie, grzebienie elektryczne,
etui na grzebienie elektryczne, grzebienie dla zwierząt, akcesoria
fryzjerskie: urządzenia rozpylające przeznaczone nie do celów medycznych, etui na grzebienie, grzebienie, grzebienie elektryczne,
grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, kosmetyczki na przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, pędzle do golenia, stojaki
na pędzle do golenia, spryskiwacze, toaletowe, przybory toaletowe,
gąbki toaletowe, waciki czyszczące.
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(111) 319746
(220) 2016 08 18
(210) 460455
(151) 2019 04 11
(441) 2018 10 15
(732) JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 03.01.08, 03.01.25
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje na urządzenia mobilne komputerowe bazy danych, elektroniczne bazy
danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz
do wyszukiwania informacji i danych, gwizdki do przywoływania
psów, publikacje elektroniczne, 14 biżuteria, 20 Meble, lustra, ramki
obrazów, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych z drewna
i tworzyw sztucznych, drewniane pudła i pudełka do przechowywania, dystrybutory woreczków na psie odchody mocowane z drewna
i tworzyw sztucznych, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, figurki z drewna, z kości i kości słoniowej, klatki dla zwierząt z drewna,
wikliny i tworzyw sztucznych, kosze niemetalowe do przewożenia
zwierząt domowych, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt
domowych, koszyki dla psów z wikliny i drewna, nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych wykonane z tworzyw sztucznych, pojemniki opakowaniowe wykonane
z tworzyw sztucznych, posążki z drewna lub tworzyw sztucznych,
przenośne budy z drewna łub tworzyw sztucznych, pudełka z drewna, z fiszbinu, lub z tworzyw sztucznych, statuetki z bursztynu lub
z kości, szkatułki wykonane z macicy perłowej, szkatułki wykonane
z trzciny, szkatułki z bursztynu, korka, kości, muszli lub rogu, szkatułki
z trzciny lub wikliny, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych
dla zwierząt., 21 ceramika do użytku kuchennego, donice ceramiczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dla psów, 28 gry, zabawki dla psów, 31 karma dla psów, kości dla psów, preparaty spożywcze dla psów, przysmaki dla psów, ściółka dla psów, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: oprogramowanie komputerowe, aplikacje
na urządzenia mobilne, komputerowe bazy danych, elektroniczne
bazy danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz
do wyszukiwania informacji i danych, gwizdki do przywoływania
psów, publikacje elektroniczne, biżuteria, publikacje drukowane,
meble, lustra, ramki obrazów, budy, kojce i legowiska dla zwierząt
domowych z drewna i tworzyw sztucznych, drewniane pudła i pudełka do przechowywania, dystrybutory woreczków na psie odchody mocowane z drewna i tworzyw sztucznych, figurki wykonane
z tworzyw sztucznych, figurki z drewna, z kości i kości słoniowej,
klatki dla zwierząt z drewna, wikliny i tworzyw sztucznych, kosze
niemetalowe do przewożenia zwierząt domowych, kosze do spania,
niemetalowe, dla zwierząt domowych, koszyki dla psów z wikliny
i drewna, nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, poduszki
dla zwierząt domowych wykonane z tworzyw sztucznych, pojemniki
opakowaniowe wykonane z tworzyw sztucznych, posążki z drewna
lub tworzyw sztucznych, przenośne budy z drewna lub tworzyw
sztucznych, pudełka z drewna, z fiszbinu, lub z tworzyw sztucznych,
statuetki z bursztynu lub z kości, szkatułki wykonane z macicy perłowej, szkatułki wykonane z trzciny, szkatułki z bursztynu, korka, kości,
muszli lub rogu, szkatułki z trzciny lub wikliny, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, ceramika do użytku kuchennego, donice ceramiczne, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dla
psów, gry, zabawki dla psów, karma dla psów, kości dla psów, preparaty spożywcze dla psów, przysmaki dla psów, ściółka dla psów,
piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy, 38 usługi związane
z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do portali
w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w In-
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ternecie, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie
dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu
do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich,
zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, 41 szkolenie
psów, wyścigi dla psów, 43 usługi gastronomiczne, 44 usługi w zakresie pielęgnacji psów.

(111) 319747
(220) 2015 06 24
(210) 443963
(151) 2019 03 27
(441) 2016 03 29
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) FIRMA TO JA
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty
identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych-karty inteligentne, karty z pamięcią lub
z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane:
programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach
i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta
używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt
komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych
i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne
terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje
edukacyjne, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne
zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem
aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte
w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery,
ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe,
kupony bankowe, czeki bankowe, reklamy drukowane, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz
przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, zarządzanie flotą
transportową, zarządzanie flotą pojazdów, usługi audytorskie, usługi
księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg,
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja
podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych,
usługi franszyzy, usługi specjalistycznego doradztwa handlowego
i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji
importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania in-
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formacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji
statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych
i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami
elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe,
usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi
bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu
środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi
elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa,
bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, finansowanie leasingu pojazdów, usługi ściągania należności, usługi skupu długów,
usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności,
windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie,
oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku
papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania
giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania
portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu
papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów
akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta,
informacja finansowa, w tym usługi przygotowywania finansowych
memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami
wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń
z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych,
pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz
i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe,
świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych,
usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek
uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa
funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami
pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem,
tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych,
usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego,
akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków
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bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych
i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych,
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności
ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia
samochodowe, doradztwo na rzecz likwidatora szkód, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi
inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej,
finansowanie zakupu maszyn i urządzeń budowlanych, maszyn rolniczych, urządzeń produkcyjnych, sprzętu medycznego, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie
informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz
urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji
tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe,
oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu
i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i obrazu
poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, leasing urządzeń telekomunikacyjnych, leasing instalacji telekomunikacyjnych, informacja o ww. usługach, 41 usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje
elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych,
nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych,
kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych,
usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw,
organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 licencjonowanie, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie
portali internetowych, tworzenie oprogramowania dla portali inter-
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netowych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja i hosting, usługi wykonywania badań naukowych i technicznych
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywania
badań w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów
na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla
danego komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo
w zakresie informatyzacji rachunkowości, 45 doradztwo prawne,
usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe,
występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządzania własnością intelektualną.

(111) 319748
(220) 2015 07 15
(151) 2019 04 15
(441) 2015 10 26
(732) ANDRZEJ CIEŚLIK CONTIMAX, Bochnia, PL.
(540) Śledzik SETKA
(540)

(210) 444796

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 filety śledziowe w zalewie olejowej z warzywami
i owocami, śledzie w zalewie octowej, śledzie w oleju, śledzie w oliwie, śledzie w śmietanie, śledzie w pomidorach, śledzie z rodzynkami, śledzie po węgiersku, śledzie opiekane w marynacie, rolmopsy,
sałatki śledziowe.
(111) 319749
(220) 2015 07 17
(210) 444901
(151) 2019 03 01
(441) 2015 10 26
(732) ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promocja sprzedaży wykonywana na rzecz osób
trzecich, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowania
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, materiałów reklamowych i ofert reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, informacja,
doradztwo i konsulting w zakresie doboru metod i technik reklamowania.
(111) 319750
(220) 2017 02 18
(210) 467848
(151) 2019 04 11
(441) 2017 10 23
(732) ABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ABIS
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
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obrazów, magnetyczne nośniki danych, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, analizatory powietrza, artykuły optyczne, baterie, drukarki komputerowe, ekrany projekcyjne,
elektroniczne etykietki na towarach, tablice wyświetlające, głośniki,
kalkulatory, kamery wideo, ładowarki do baterii, magnetyczne nośniki
danych, maski ochronne, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy,
mikrofony, monitory, optyczne nośniki danych, projektory, słuchawki
telefoniczne, światłowody, telefony komórkowe, wagi, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych
lub domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowej, zarządzania przedsiębiorstwem handlowym,
administrowania działalności handlowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa handlowego w zakresie dystrybucji towarów, usługi
w zakresie agencji reklamowej, w tym reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie dystrybucji (rozpowszechniania)
materiałów reklamowych (druków, prospektów, broszur), reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna
w placówkach stacjonarnych i/lub za pośrednictwem sieci elektronicznych, w szczególności Internetu urządzeń i przyrządów: naukowych,
żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych,
optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzeń do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników
danych, kas rejestrujących, maszyn liczących, osprzętu do przetwarzania danych, komputerów, programów komputerowych, urządzeń
do gaszenia ognia, analizatorów powietrza, artykułów optycznych,
baterii, drukarek komputerowych, ekranów projekcyjnych, elektronicznych etykietek na towarach, tablic wyświetlających, głośników,
kalkulatorów, kamer wideo, ładowarek do baterii, magnetycznych
nośników danych, masek ochronnych, maszyn do liczenia i sortowania pieniędzy, mikrofonów, monitorów, optycznych nośników danych,
projektorów, słuchawek telefonicznych, światłowodów, telefonów
komórkowych, wag, zestawów na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
papieru i kartonu, druków, materiałów introligatorskich, fotografii, materiałów biurowych, klejów do celów biurowych lub domowych, materiałów dla artystów, pędzli malarskich, maszyn do pisania i sprzętu
biurowego (z wyjątkiem mebli), materiałów szkoleniowych i instruktażowych (z wyjątkiem aparatów), materiałów z tworzyw sztucznych
do pakowania, papieru, tonerów i tuszy, mebli, kosmetyków, mydła,
środków czyszczących, leków dla ludzi, środków bakteriobójczych,
nożyczek, lamp elektrycznych, żarówek oświetleniowych, zegarków,
toreb, przyborów kuchennych, odzieży, mat, zabawek, mleka, przekąsek, kwiatów, napoi bezalkoholowych, owoców, wody, ziół do palenia,
37 regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych, dezynfekcja, czyszczenie
budynków, 39 usługi w zakresie dystrybucji, odbioru, magazynowania, składowania, pakowania i przewozu lądowego towarów (koleją
lub samochodami), dostawa towarów, usługi spedycyjne, usługi transportowe, usługi kurierskie, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, prace badawcze, rozwojowe, opinie i ekspertyzy naukowo-techniczne.

(111) 319751
(220) 2018 03 15
(210) 483586
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) JURCZUK MAGDALENA, Szczecin, PL.
(540) ZONEKIDS.PL
(510), (511) 35 usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
reklama biznesowych stron internetowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów,
38 zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu,
usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych.
(111) 319752
(220) 2018 11 13
(151) 2019 04 18
(441) 2018 12 27
(732) Wyeth Holdings LLC, Nowy Jork, US.

(210) 492577
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(540) CENTRUM FEMINA
(510), (511) 5 witaminy, odżywcze i mineralne suplementy, suplementy żywnościowe.
(111) 319753
(220) 2018 11 09
(210) 492546
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) BABALSKA ALEKSANDRA WYTWÓRNIA MAKARONU BIO,
Pokrzydowo, PL.
(540) od 1985 BIO Babalscy
(540)

Kolor znaku: czarny, beżowy
(531) 07.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 zboża, zboża przetworzone, płatki zbożowe, preparaty
zbożowe, sproszkowane ziarno zbóż, zbożowe artykuły śniadaniowe,
artykuły spożywcze ze zbóż, suszone ziarna pełnego zboża, zboża
stosowane do produkcji makaronów, płatki zbożowe gotowe do spożycia, przekąski wykonane z mąki zbożowej, zboża przetworzone
do spożycia przez ludzi, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, preparaty zbożowe składające się z otrębów, substytuty kawy
na bazie zbóż, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, muesli składające się głównie z preparatów zbożowych, produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, mąka, mąka spożywcza, makarony, mieszanki mąki, kasza gryczana, kasza owsiana, kasza jaglana, kasze spożywcze, mąka jęczmienna, mąka owsiana, mąka
zbożowa, kasza manna, mąka pszenna, makarony razowe, makarony
żytnie, mąka razowa, mąka razowa nieprzesiana, mieszanki do chleba
razowego, makaron pełnoziarnisty, mąka żytnia, preparaty z otrębów
do spożycia przez ludzi, płatki owsiane, płatki śniadaniowe, płatki
pszenne, płatki jęczmienne, płatki śniadaniowe zawierające błonnik,
35 sprzedaż hurtowa lub detaliczna zbóż, zbóż przetworzonych, płatków zbożowych, mąki zbożowej, preparatów zbożowych, sproszkowanych ziarn zbóż, zbożowych artykułów śniadaniowych, artykułów
spożywczych ze zbóż, suszonych ziaren pełnego zboża, zbóż stosowanych do produkcji makaronów, płatków zbożowych gotowych do spożycia, przekąsek wykonanych z mąki zbożowej, zbóż przetworzonych
do spożycia przez ludzi, przekąsek sporządzonych z produktów zbożowych, preparatów zbożowych składających się z otrębów, substytutów
kawy na bazie zbóż, zbóż do żywności do spożycia przez ludzi, muesli
składających się głównie z preparatów zbożowych, produktów żywnościowych na bazie zbóż przeznaczonych do spożycia przez ludzi, mąki,
mąki spożywczej, makaronów, mieszanek mąki, kaszy gryczanej, kaszy
owsianej, kaszy jaglanej, kaszy spożywczej, mąki jęczmiennej, mąki
owsianej, mąki zbożowej, kaszy manny, mąki pszennej, makaronów
razowych, makaronów żytnich, mąki razowej, mąki razowej nieprzesianej, mieszanek do chleba razowego, makaronów pełnoziarnistych,
mąki żytniej, preparatów z otrębów do spożycia przez ludzi, płatków
owsianych, płatków śniadaniowych, płatków pszennych, płatków jęczmiennych, płatków śniadaniowych zawierających błonnik.
(111) 319754
(220) 2018 11 15
(210) 492695
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) FERRO SPÓŁKA AKCYJNA, Skawina, PL.
(540) FERRO
(510), (511) 6 metalowa armatura do przewodów, przewody metalowe do centralnego ogrzewania, metalowe kabiny kąpielowe, metalowe zawory do przewodów wodociągowych, metalowe złączki rurowe,
rury metalowe, 11 armatury grzewcze, armatury łazienkowe, bidety,
bojlery, grzejniki aluminiowe, kabiny natryskowe, krany, armatura sanitarna, armatura przepływowa, części instalacji sanitarnych, sedesy,
umywalki, wanny łazienkowe, wodotryski ozdobne, zawory na przewodach, zawory termostatyczne, brodziki łazienkowe, zbiorniki
do spłuczek ustępowych, akcesoria łazienkowe, zlewozmywaki, armatura łazienkowa do kontroli wody, pompy cyrkulacyjne, baterie: kranowe, prysznicowe, do wanien i umywalek, natryski, prysznice, zraszacze
do nawadniania, 21 zraszacze, zraszacze do węży ogrodowych, dysze
zraszające do węży ogrodowych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i de-
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talicznej, także za pośrednictwem Internetu następujących towarów:
armatura sanitarna, armatura instalacyjna, armatura grzewcza, wyposażenie sanitarne, metalowa armatura do przewodów, przewody metalowe do centralnego ogrzewania, metalowe kabiny kąpielowe, metalowe zawory do przewodów wodociągowych, armatura łazienkowa,
bidety, bojlery, grzejniki aluminiowe, kabiny natryskowe, krany, armatura przepływowa, części instalacji sanitarnych, sedesy, umywalki,
wanny łazienkowe, wodotryski ozdobne, zawory na przewodach, zawory termostatyczne, brodziki łazienkowe, zbiorniki do spłuczek ustępowych, akcesoria łazienkowe, zlewozmywaki, armatura łazienkowa
do kontroli wody, pompy cyrkulacyjne, baterie: kranowe, prysznicowe,
do wanien i umywalek, natryski, prysznice, metalowe złączki rurowe,
zraszacze do nawadniania, zraszacze, zraszacze do węży ogrodowych,
dysze zraszające do węży ogrodowych, rury metalowe i niemetalowe.

(111) 319755
(220) 2018 11 19
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) CARUSO SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) MY POCKET
(540)

(210) 492816

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.09, 09.03.19, 29.01.12, 26.05.01, 26.11.05,
26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 35 zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, promowanie sprzedaży
dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucje oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, doradztwo
organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów,
administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki
lub zachęty, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów.
(111) 319756
(220) 2018 11 21
(210) 492923
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) RATYŃSKI JAROSŁAW RATYŃSCY DENTAL CLINIC, Warszawa, PL.
(540) Ratyńscy STOMATOLOGIA
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.01
(510), (511) 10 implanty stomatologiczne, protezy stomatologiczne,
44 usługi dentystyczne, stomatologia zachowawcza, stomatologia
dziecięca, profilaktyka stomatologiczna, chirurgia plastyczna, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, stomatologia kosmetyczna, doradztwo
związane ze stomatologią, usługi kliniki dentystycznej, protetyka
stomatologiczna, chirurgia stomatologiczna, usługi ortodontyczne,
usługi periodontologiczne, usługi diagnostyki rentgenowskiej, stomatologia estetyczna, usługi implantologii stomatologicznej, usługi
medycyny estetycznej.
(111) 319757
(220) 2018 11 21
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) ORBICO BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) wellme
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.09, 26.13.25, 27.05.01
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej produktów i artykułów
kosmetycznych i pielęgnacyjnych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów i artykułów kosmetycznych oraz pielęgnacyjnych, 41 usługi fitness klubów,
usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, trening jogi, usługi edukacyjne dotyczące medytacji, usługi
w zakresie edukacji dietetycznej, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi spa, usługi spa medycznych, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie krioterapii, masaż, usługi saun,
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.

(111) 319758
(220) 2018 11 24
(210) 493065
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) JAŁKIEWICZ JAN GRZEGORZ GREMUR-AGRO, Murowana
Goślina, PL.
(540) GREMUR AGRO
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 05.03.13, 03.07.03, 03.07.04,
03.07.06, 03.07.24, 29.01.12
(510), (511) 6 silosy metalowe, stalowe silosy magazynowe, metalowe budynki na inwentarz żywy, pojemniki metalowe do karmy dla
żywego inwentarza, boksy z metalu dla zwierząt, klatki na drób z metalu, 7 zmechanizowane urządzenia do pojenia żywego inwentarza,
automatyczne urządzenia do karmienia żywego inwentarza, inkubatory drobiu, inkubatory do jaj, elewatory rolnicze, leje rozładunkowe,
maszyny dla mleczarstwa, maszyny rolnicze, mechaniczne podajniki
paszy dla zwierząt, mechanizmy robotyczne stosowane w rolnictwie,
mieszarki do paszy, rozdrabniarki do pasz, wylęgarki drobiu, zmechanizowane podajniki do karmienia zwierząt, urządzenia do zraszania, 9 alarmy bezpieczeństwa, alarmy antywłamaniowe, instalacje alarmowe, systemy alarmowe, czujniki dymu, czujniki płomieni,
czujniki elektroniczne, czujniki gazu, czujniki wilgotności, czujniki
pomiarowe, czujniki przeciwpożarowe, czujniki temperatury, czujki
do alarmów, czujniki poziomu płynów, czujniki do wykrywania intruzów, czujniki używane do kontroli urządzeń, czujniki wykrywające otwieranie i zamykanie okien, czujniki wykrywające otwieranie
i zamykanie drzwi, urządzenia sterujące oświetleniem, urządzenia
do zdalnego sterowania oświetleniem, programowalne sterowniki
do urządzeń i przyrządów do oświetlania, 11 wentylatory do systemów wentylacji, urządzenia wentylacyjne, instalacje wentylacyjne,
wyciągi wentylacyjne, grzejniki wentylatorowe, wentylatory osiowe,
wentylatory wywiewne, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
urządzeń do pojenia drobiu, karmienia drobiu, wentylacji, ogrzewania, schładzania i oświetlenia ferm, 37 montaż i serwis urządzeń
do pojenia drobiu, karmienia drobiu, wentylacji, ogrzewania, schładzania i oświetlenia ferm.
(111) 319759
(220) 2018 11 24
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540) CALESCO
(540)

(210) 493066

(210) 492925
Kolor znaku: niebieski, czerwony, czarny
(531) 27.05.05, 07.01.08, 24.15.01, 29.01.13, 01.15.15
(510), (511) 37 montaż urządzeń grzewczych, montaż instalacji
grzewczych, konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, naprawa
i konserwacja urządzeń grzewczych, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, usługi doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe, instalowanie kotłów, czyszczenie
i naprawa kotłów, instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych,
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konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe, naprawa i konserwacja
instalacji gazowych i elektrycznych, montaż instalacji kanalizacyjnych,
gazowych i wodociągowych, konserwacja i naprawa turbin gazowych,
naprawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, konserwacja i naprawa palników, regulowanie i naprawa palników olejowych,
instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, konserwacja
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż urządzeń centralnego ogrzewania, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania,
modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, budowa instalacji
do ogrzewania geotermicznego, naprawa lub konserwacja sprzętu
do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, konserwacja i naprawa
urządzeń do oczyszczania wody, konserwacja i naprawa instalacji
bezpieczeństwa, konserwacja i naprawa ciśnieniowych urządzeń
bezpieczeństwa, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją palników, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub
konserwacji kotłów, udostępnianie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją gazowych podgrzewaczy wody, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do oczyszczania
wody, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, usługi doradcze
związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia.

(111) 319760
(220) 2018 11 24
(210) 493067
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) GIEREŚ TOMASZ BIRINCI, Łańcut, PL.
(540) BIRINCI
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, spersonalizowane usługi planowania posiłków
za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi
barów i restauracji, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje
się na oczach klientów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi
w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, przygotowywanie i serwowanie gotowych posiłków składających się głównie z kebaba.
(111) 319761
(220) 2018 10 26
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) MULTI FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, PL.
(540) SWOJSCY NASZE WĘDLINY NASZE WĘDLINY
(540)

(210) 492079

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, brązowy,
czarny
(531) 25.03.13, 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.15, 06.07.07,
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06.07.08, 06.07.25, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.16, 26.04.22
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
oraz warzywa, galaretki, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 35 pośrednictwo handlowe, import, eksport oraz usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności, mięsa, drobiu, dziczyzny,
wyrobów z mięsa, wędlin, ekstraktów mięsnych, konserwowanych,
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców oraz warzyw, galaretek,
mleka i produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, reklama
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji
promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, usługi w zakresie
doradztwa we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem przedsiębiorstwem.
(111) 319762
(220) 2018 10 26
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) MULTI FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, PL.
(540) SWOJSCY NASZE WĘDLINY
(540)

(210) 492080

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, brązowy,
czarny
(531) 06.07.07, 06.07.08, 06.07.25, 25.03.13, 26.04.02, 26.04.07,
26.04.16, 26.04.22, 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
oraz warzywa, galaretki, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 35 pośrednictwo handlowe, import, eksport oraz usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności, mięsa, drobiu, dziczyzny,
wyrobów z mięsa, wędlin, ekstraktów mięsnych, konserwowanych,
mrożonych, suszonych i gotowanych owoców oraz warzyw, galaretek,
mleka i produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, reklama
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji
promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, usługi w zakresie
doradztwa we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem przedsiębiorstwem.
(111) 319763
(220) 2018 10 27
(210) 492108
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) IDŹKOWSKA-RZĄCA DOROTA RESTART, Białystok, PL.
(540) MULTIBROWAR RESTAURACJA
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.01.02, 05.11.15, 19.07.25, 25.01.15
(510), (511) 43 usługi barów piwnych, usługi ogródków piwnych,
serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie napojów

Nr 7/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

w pubach z browarem, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.

(111) 319764
(220) 2018 10 09
(210) 492110
(151) 2019 03 25
(441) 2018 12 03
(732) LECH LIDIA, Poznań, PL.
(540) Lili
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, lampy wiszące, lampy do dekoracji świątecznych, stojące lampy, lampy elektryczne do oświetlania
wnętrz, 20 dekoracje wiszące, ozdoby, statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk,
gips lub tworzyw sztucznych, zawartych w tej klasie.
(111) 319765
(220) 2018 10 29
(210) 492138
(151) 2019 03 25
(441) 2018 12 03
(732) SZERMER JOANNA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA,
Zielonki, PL.
(540) SALON OPTYCZNY OPTIFORMA
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, czarny, biały
(531) 26.01.06, 26.11.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory,
44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 319766
(220) 2018 10 31
(210) 492219
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) BIKE ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Bike Atelier
(510), (511) 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski dla rowerzystów, osłony oczu, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary
przeciwsłoneczne, maski ochronne, ochraniacze twarzy do ochrony
przed wypadkami lub urazami, 12 rowery, rowery elektryczne, amortyzatory do rowerów, błotniki, dzwonki do rowerów, opony, opony
bezdętkowe do rowerów, hamulce do rowerów, podkładki hamulców,
korby rowerowe, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów,
łańcuchy rowerowe, obręcze kół do rowerów, piasty do rowerów, przerzutki do rowerów, ramy do rowerów, siodełka do rowerów, szprychy
do rowerów, kierownice do rowerów, kierunkowskazy do rowerów,
koła do rowerów, koła zębate do rowerów, napinacze do szprych
do kół, nóżki do rowerów, pedały do rowerów, pokrycia siodełek rowerów, pompki do rowerów, silniki do rowerów, siodełka rowerowe,
25 odzież sportowa, odzież dla kolarzy, buty sportowe do uprawiania
kolarstwa, bielizna osobista wchłaniająca pot, nakrycia głowy do jazdy
na rowerze, ochronne daszki na głowę przed słońcem, paski, kombinezony, rękawiczki, trykoty, T-shirty z krótkim rękawem, kurtki, kamizelki,
koszule, bluzy typu sweatshirt, skarpety, buty, czapki, daszki.
(111) 319767
(220) 2018 10 31
(210) 492253
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, PL.
(540) COFFEE ART MASTERS BARISTA BY PASSION
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 11.03.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 16 papierowe filtry do kawy, publikacje reklamowe, ulotki reklamowe, nalepki, drukowane foldery informacyjne, podręczniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 30 kawa, 35 usługi sprzedaży związane z kawą, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji,
usługi zarządzania społecznością online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
udostępnianie powierzchni reklamowej, 41 kształcenie baristów,
nauczanie i szkolenia, szkolenia związane z branżą restauracyjną,
pokazy edukacyjne, kształcenie praktyczne, organizowanie pokazów na żywo, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie
konferencji, publikowanie książek, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie
filmów nie do pobrania.

(111) 319768
(220) 2018 10 31
(210) 492255
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 11.03.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papierowe filtry do kawy, publikacje reklamowe, ulotki reklamowe, nalepki, drukowane foldery informacyjne, podręczniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 30 kawa, 35 usługi sprzedaży związane z kawą, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji,
usługi zarządzania społecznością online, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
udostępnianie powierzchni reklamowej, 41 kształcenie baristów,
nauczanie i szkolenia, szkolenia związane z branżą restauracyjną,
pokazy edukacyjne, kształcenie praktyczne, organizowanie pokazów na żywo, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie
konferencji, publikowanie książek, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie
filmów nie do pobrania.
(111) 319769
(220) 2018 11 06
(210) 492397
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) GONITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) Gonito
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania rynkowe, analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza
marketingowa nieruchomości, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza rynku, analiza rynków zbóż,
analiza w zakresie marketingu, analiza świadomości społecznej
w dziedzinie reklamy, analizowanie reakcji konsumentów, analizy badań rynkowych, analizy danych badań rynkowych, analizy w zakresie
reklamy, badania dotyczące cen, badania działalności gospodarczej
i badania rynkowe, badania i analiza w dziedzinie manipulacji rynkowych, badania i analizy rynkowe, badania konsumenckie, badania
marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych
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i produktów do pielęgnacji urody, badania opinii publicznej, badania
rynkowe i analiza badań rynkowych, badania rynkowe prowadzone
przez telefon, badania rynkowe w celu kompilacji informacji o czytelnikach publikacji, badania rynkowe w celu kompilacji informacji o widzach telewizyjnych, badania rynku do celów reklamowych, badania
rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie strategii marketingowych, badania w zakresie reklamy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania w zakresie zysków, doradztwo w zakresie badań rynku, gromadzenie informacji w zakresie badań
rynkowych, interpretacja danych dotyczących badań rynku, ocena
skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, ocena statystyczna danych marketingowych, opracowywanie ankiet
marketingowych, opracowywanie ankiet opinii publicznej, prognozy rynkowe, prowadzenie badań marketingowych, przeprowadzanie
badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, przeprowadzanie rozmów dla celów badań rynkowych, przygotowywanie raportów z analiz rynkowych, raporty z analiz
rynkowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, rynkowe badania opinii publicznej, skomputeryzowane badania rynkowe, skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, sondowanie rynku, wywiady dla badań jakościowych rynku, usługi
w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, usługi w zakresie
przeprowadzania badań rynkowych dotyczących nawyków związanych z korzystaniem z internetu, usługi w zakresie przeprowadzania
badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, usługi w zakresie
analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności towarów, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności antyków, usługi w zakresie analizy
rynku dotyczące sprzedaży antyków, usługi w zakresie analiz i badań
rynku, usługi planowania w celu badań marketingowych, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, usługi oceny rynku,
usługi gromadzenia danych z badań rynku, usługi doradcze dotyczące badań rynku, usługi badań rynku dotyczące mediów nadawczych,
usługi badań rynku dla wydawców, usługi badawcze związane z reklamą, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, ustalenie
słuchalności audycji radiowych i oglądalności audycji telewizyjnych,
udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, udzielanie informacji dotyczących badań rynkowych,
udostępnianie danych statystycznych z badań rynkowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie informacji handlowej, gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej,
kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w internecie, kompilacja list adresowych, kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamowych, kompilacja modeli statystycznych w celu dostarczania
informacji dotyczących dynamiki rynku, kompilacja statystyk związanych z reklamą, konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk
biznesowych, nabywanie informacji handlowych, nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących działalności spółki,
nabywanie informacji w zakresie działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, opracowywanie informatorów handlowych, opracowywanie
rejestrów handlowych, opracowywanie statystyk biznesowych,
opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych,
opracowywanie statystyk handlowych, skomputeryzowana kompilacja list zamówień, skomputeryzowane gromadzenie indeksów
klientów, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie list potencjalnych klientów, tworzenie rejestrów
dotyczących eksporterów, tworzenie rejestrów dotyczących importerów, zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub
celów handlowych], zestawianie katalogów biznesowych online,
zdobywanie statystyk dotyczących działalności gospodarczej [dla
osób trzecich], usługi komputerowego przetwarzania informacji
z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie aktami finansowymi, usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, adresowanie kopert, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, archiwizacja
dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], fakturowanie, fakturowanie w zakresie usług medycznych, fotokopiowanie, inwentaryzacja, inwentaryzacja towaru, komputerowe sporządzanie
listy płac, kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy danych, kontrola
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zapasów magazynowych, kopiowanie akt [papier], kopiowanie dokumentów na rzecz osób trzecich, kopiowanie zapisów [papier], kserografia, maszynopisanie, obróbka tekstów, obróbka tekstów i usługi
maszynopisania, odczyt liczników gazu do celów wystawiania rachunków, odczyt mierników elektrycznych do celów wystawiania
rachunków, odczytywanie liczników mediów do celów fakturowania,
odczytywanie wodomierzy do celów fakturowania, pomoc w sporządzaniu listy płac, potwierdzanie umówionych spotkań dla osób
trzecich, powielanie dokumentów, rozliczanie kosztów telefonicznych, rejestracja zwrotu kluczy, rejestracja i transkrypcja zapisanych
wiadomości, realizacja zadań stenograficznych na zamówienie, przygotowywanie list adresowych, przygotowanie spisów inwentarza,
przygotowanie listy płac, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, przetwarzanie dokumentów rejestracji gwarancji na rzecz osób trzecich, przetwarzanie
danych z listy płac [dla osób trzecich], przepisywanie zapisów stenograficznych, prowadzenie rejestrów aktywów [dla osób trzecich],
prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru ras
zwierząt, prowadzenie rejestru ras psów, prowadzenie rejestru profesjonalnych nauczycieli zawodowych, prowadzenie rejestru pracowników [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru informacji, prowadzenie rejestru certyfikowanych techników w dziedzinie przestrzeni
kosmicznej, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjonalistów
w dziedzinie technik medycznych, prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii medycznej, prowadzenie dokumentacji i rejestrów
dotyczących chorób, na które zapadają pacjenci, proposal of ppo not
ok, keep ohim’s translation, powielanie rysunków, powielanie dokumentów [usługi fotokopiowania dokumentów], świadczenie usług
sekretarskich podczas tworzenia firmy, usługi lokalizacji zapasów
w oparciu o bazy danych, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw,
usługi elektronicznego zarządzania zapasami, usługi doradcze w zakresie sporządzania listy płac, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi biur
w zakresie pisania na maszynie, usługi administracyjne w zakresie
zarządzania sprawami na wokandzie, udzielanie pomocy urzędniczej, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], transkrypcja wiadomości, transkrypcja nagranych komunikatów, stenografia, transkrypcja danych, sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], sporządzanie
faktur, sporządzanie dokumentów, sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, skomputeryzowane zarządzanie zapasami, skomputeryzowane przygotowanie spisu inwentarza, skomputeryzowana kontrola spisu inwentarza, skomputeryzowana edycja
tekstów, rozpoczynanie rozmów telefonicznych dla osób trzecich,
zapis informacji na kartach perforowanych [funkcje biurowe], wystawianie rachunków, wkładanie materiałów drukowanych do kopert,
usługi związane z listami prezentów, usługi zarządzania biurowego
[dla osób trzecich], usługi w zakresie zarządzania inwentarzem części
i komponentów świadczone na rzecz wytwórców i dostawców, usługi w zakresie zarządzania inwentarzem, usługi w zakresie transkrypcji telekonferencji, usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze
energetycznym, usługi w zakresie rozliczeń świadczone w dziedzinie
służby zdrowia, usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone
na rzecz szpitali, usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone
na rzecz lekarzy, usługi w zakresie przedstawienia weksli, usługi
w zakresie powielania [kopiowania], usługi w zakresie administracji
biurowej [dla osób trzecich], usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi stenograficzno-sekretarskie, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi sekretarskie świadczone przez hotele,
usługi sekretarskie w zakresie działalności gospodarczej, usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie, usługi reprograficzne, usługi
przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi prowadzenia
ewidencji udziałowców, aukcje samochodowe, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, organizacja i przeprowadzanie aukcji
i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów komórkowych, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, organizacja
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telefonu, organizacja
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telewizji, organizowanie
aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych,
przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji online dla osób
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trzecich, usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, usługi aukcyjne online, usługi aukcyjne online za pośrednictwem internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych,
usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie licytacji świadczone w internecie, agencje informacji handlowej, agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład
marketingu lub danych demograficznych], aktualizacja informacji
dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania
działalnością gospodarczą, analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza trendów biznesowych, analiza trendów marketingowych, analiza zarządzania w biznesie, analiza zysków biznesowych,
analizy biznesowe rynków, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, analizy gospodarcze,
analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, badania biznesowe,
badania dla celów działalności gospodarczej, badania dotyczące
działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, badania dotyczące informacji na temat firm, dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, dostarczanie informacji porównawczych
w zakresie cen pokoi hotelowych, dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, dostarczanie informacji
handlowych związanych z przedsiębiorstwami, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych,
dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie
informacji handlowych, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, dostarczanie
informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie danych
dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie danych biznesowych w formie list mailingowych, doradztwo w zakresie analizy
biznesowej, biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, badania
w zakresie wydajności działalności gospodarczej, badania w zakresie
działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie biznesu, badania statystyczne przedsiębiorstw, badania rynku i analizy
biznesowe, badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
badania i ankiety w zakresie działalności gospodarczej, badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, badania dotyczące
informacji biznesowych, przeprowadzanie badań w zakresie wykonalności działalności gospodarczej, przeprowadzanie ankiet badawczych online z zakresu zarządzania firmą, prowadzenie badań w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy, projektowanie badań opinii
publicznej, prognozy i analizy ekonomiczne, pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczących handlu
i działalności gospodarczej, poszukiwania przejęć firm, porównywanie usług finansowych online, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy
biznesowej, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, notowania cenowe towarów lub usług, inspekcja kosztów opieki
zdrowotnej, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, informacja w sprawach działalności gospodarczych, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, informacja
o działalności gospodarczej, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, informacja handlowa wspomagana komputerowo, ekonomiczne prognozy, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, dostarczanie skomputeryzowanych danych statystycznych, dostarczanie informacji w dziedzinie zarządzania czasem,
świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej,
również za pośrednictwem internetu, sieci kablowych lub innych
form przekazu danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie
informacji na temat działalności gospodarczej, udostępnianie infor-
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macji dotyczących przetwarzania danych, udostępnianie informacji
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji dotyczących handlu, udostępnianie
analiz sprzedaży, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, strategiczna analiza biznesowa, statystyczne badania
rynkowe, sporządzanie raportów handlowych, sporządzanie ankiet
biznesowych, specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności
gospodarczej, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu
dla organizacji charytatywnych, rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej, raporty i badania rynkowe, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji
biznesowych i handlowych, przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, przeprowadzanie badań w zakresie działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej
świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub internetu, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych
towarów, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacji
handlowej w zakresie wina, usługi dotyczące badania i informacji
w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi agencji informacyjnej
w zakresie działalności gospodarczej, usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, udzielanie statystycznych informacji o działalności gospodarczej dotyczących zagadnień medycznych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą,
udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących spółek typu joint venture, udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, udzielanie informacji dotyczących działalności
gospodarczej za pośrednictwem terminali komputerowych, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie
przemysłu rolniczego, udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą,
udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie katalogów witryn internetowych
osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w internecie, udostępnianie informacji
na temat handlu zagranicznego, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, zbieranie i analizy
informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, wyceny handlowe, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych, wyceny
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą w przedsiębiorstwach, wyceny dotyczące spraw handlowych, usługi w zakresie statystycznych informacji biznesowych,
usługi w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie informacji rynkowej związane ze statystykami rynkowymi, usługi w zakresie
informacji rynkowych dotyczących poziomu indeksów, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, usługi
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp
do komputerowych baz danych, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności
gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy cen, usługi przeglądu
prasy, usługi porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej,
usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, nabywanie towarów w imieniu
innych przedsiębiorstw, nabywanie towarów i usług dla innych firm,
nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, konsultacje w zakre-
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sie technik sprzedaży i programów sprzedaży, informacje na temat
metod sprzedaży, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, elektroniczne przetwarzanie zamówień, dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży,
administrowanie sprzedażą, administrowanie prenumeratą gazet
[dla osób trzecich], administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych
baz danych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy
prasowej, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą
danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych, doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo
w zakresie demografii do celów marketingowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo
w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych,
doradztwo w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu produktów chemicznych, doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie
promocji działalności gospodarczej, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, organizacja promocji
przy użyciu mediów audiowizualnych, świadczenie doradczych
usług marketingowych dla producentów, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe mające na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat
zespołu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego szkliwienia
kłębuszków [fsgs], usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji
kampanii pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego,
usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, pomoc w zakresie marketingu, agencja castingów teatralnych, agencje modelek,
agencje zatrudnienia, analiza pracy w celu określenia umiejętności
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla osób trzecich], dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu
określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk,
doradztwo w zakresie planowania kariery, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek do biur prawnych, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie znajdowania
zatrudnienia dla personelu, doradztwo związane z wyborem kadry
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kierowniczej, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
dostarczanie informacji o zatrudnieniu, dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji w zakresie
usług relokacji pracowników, gromadzenie informacji na temat personelu, kierowanie uzdolnionych wolontariuszy do organizacji non-profit, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące wyboru personelu, konsultacje
dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych, konsultacje
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą
w dziedzinie zarządzania personelem, konsultacje w zakresie zatrudnienia, leasing pracowniczy, ocena potrzeb personelu, oferowanie
porad z zakresu rekrutacji absolwentów, ogłoszenia odnoszące się
do rekrutacji personelu, opracowywanie cv dla osób trzecich, organizowanie i prowadzenie targów pracy, planowanie wykorzystania
personelu, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu personelem, profesjonalne usługi
w zakresie rekrutacji, przenoszenie personelu, przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, przeprowadzanie testów
na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy,
przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], przygotowywanie cv na rzecz innych, rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych [firm maklerskich], rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, rekrutacja personelu, rekrutacja personelu do pomocy
w biurze, rekrutacja personelu informatycznego, rekrutacja personelu linii lotniczych, rekrutacja personelu na czas nieokreślony, rekrutacja personelu tymczasowego, rekrutacja personelu wykonawczego,
rekrutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego, rekrutacja
pokładowego personelu linii lotniczych, rekrutacja pracowników
wspomagających prace biurowe, rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji
absolwentów, spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, usługi agencji modelek
i modeli, usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych,
usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży,
usługi agencji pośrednictwa pracy dotyczące au pair, usługi agencji
pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do branży elektronicznej, usługi agencji
pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi domów
pokazowych, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego, usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego, usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, usługi
agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działalności artystycznej], usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi
komputera, usługi biur pośrednictwa pracy dla niań, usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska biurowe,
usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, usługi dotyczące znalezienia pracy dla
kadry pracowniczej, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy
i kariery zawodowej, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi konsultacyjne w zakresie zatrudnienia
dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi nawiązywania
kontaktów zawodowych, usługi planowania kariery, usługi rejestrowania pracowników, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi rezerwacji zatrudnienia dla artystów scenicznych,
usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], usługi w zakresie
obsadzania stanowisk kierowniczych, usługi w zakresie obsadzania
stanowisk pracy dla asystentów osobistych, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla kamerdynerów, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla pomocy domowych, usługi w zakresie
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pracowników tymczasowych, usługi w zakresie programu pomocy
dla zwalnianych pracowników [zwolnienia monitorowane], usługi
w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk
pracy, usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi w zakresie rezerwacji zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi
w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, usługi
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi w zakresie zarządzania personelem reklamowym, usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi w zakresie znajdowania
zatrudnienia dla niań, usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia
dla stażystów, usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej,
usługi związane z personelem, usługi świadczone przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania personelu medycznego
i pielęgniarskiego, znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się projektowaniem, znajdowanie zatrudnienia dla personelu,
znajdowanie posady dla stałego personelu, zarządzanie zasobami
ludzkimi, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, zarządzanie personelem w celach reklamowych, zarządzanie personelem, zapewnienie
personelu sprzedającego, zapewnienie personelu administracyjnego,
zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wsparcia, zapewnianie przedstawicieli handlowych, wybór kadr kierowniczych, wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu działalności gospodarczej,
zapewnianie agentów handlowych na umowę, wynajem fotokopiarek, wynajem maszyn do pisania, wynajem sprzętu do elektronicznego terminala kasowego, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, wypożyczanie maszyn do pisania i kopiarek, biznesowe
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia
ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe, doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo biznesowe
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe w zakresie
dostarczania systemów zarządzania jakością, doradztwo biznesowe
w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy,
doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia barów kanapkowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji
finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania barów kanapkowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji,
doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami
na zasadach franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego, w tym przez internet, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie wydajności
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem
handlowym, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradz-
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two w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z niewypłacalnością, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, porady odnośnie handlu wymiennego, porady
odnośnie biznesowej obsługi klubów zdrowia, porady i informacje
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, pomoc, usługi doradcze
i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, pomoc,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, pomoc i porady dotyczące organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze
energetycznym, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju
kadry kierowniczej i przywódców, konsultacje w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej,
konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej dla firm, konsultacje w zakresie badań biznesowych,
konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
przedsiębiorstw, konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności
gospodarczej, konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego,
doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, świadczenie usług zarządzania działalnością
gospodarczą na początku istnienia dla innych przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw
handlowych, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw
franchisingowych, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej związane z osiągnięciami firm, usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, usługi doradcze w zakresie
analizy biznesowej, usługi doradcze w zakresie administrowania
przedsiębiorstwem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz,
udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, profesjonalne
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, porady, pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, działających na zasadach franchisingu, porady odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie klubów zdrowia, porady odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie
klubów fitness, porady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem,
wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie
konsultacji dotyczącej handlu zagranicznego, usługi konsultacyjne
w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, usługi
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usługi
konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi
konsultacji biznesowych w branży rolniczej, usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem internetu, usługi doradztwa w zakresie przygotowywania
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i przeprowadzania transakcji handlowych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wyboru
komputerów, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakresie
reklamy, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc
w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie zarządzania
działalnością handlową, pomoc w zakresie planowania działalności
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw
w ramach franchisingu, pomoc przy prowadzeniu franszyz, pomoc
dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie
reklamy, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych
w zarządzaniu ich interesami, pomoc biznesowa przy prowadzeniu
przedsiębiorstw, planowanie w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie sukcesji w firmach, planowanie spotkań biznesowych, planowanie działalności gospodarczej, planowanie dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie
partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, outsourcing
[doradztwo biznesowe], organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą,
organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz osób trzecich, organizacja działalności gospodarczej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, obsługa administracyjna firm na zlecenie, negocjowanie umów z podmiotami
opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie kontraktów reklamowych, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, nadzór
nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, nadzór nad
działalnością gospodarczą, nabywanie przedsiębiorstw, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, konsultacje dotyczące
optymalizacji wyszukiwarek, impresariat w działalności artystycznej,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dostarczanie dokumentacji transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne], dostarczanie biznesowych i handlowych informacji
kontaktowych za pośrednictwem internetu, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo
w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo i zarządzanie
biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek,
doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marke-
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tingowej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, biznesowa obsługa centrów
handlowych dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, administrowanie
sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie przedsiębiorstwem
w zakresie metod statystycznych, administrowanie programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, administrowanie odnoszące się
do metod sprzedaży, administrowanie listami płac na rzecz osób
trzecich, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością handlową w zakresie programów akcji pracowniczych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością
gospodarczą firm zagranicznych, administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące marketingu, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administracja
biznesowa w zakresie transportu i dostaw, zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, wynajem maszyn biurowych,
usługi biurowe, przetwarzanie danych do celów administracyjnych,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, bezpośrednia reklama pocztowa, dystrybucja drukowanych materiałów
promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim,
dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja
materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków
reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybucja prospektów
i próbek do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów
reklamowych, kolportaż próbek, organizowanie dystrybucji próbek
reklamowych, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy
promocyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kart rabatowych, przygotowywanie dystrybucji próbek
reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, przygotowywanie dystrybucji ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania
telefoniczne, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą
sieci komunikacyjnej online w internecie, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez internet, rozpowszechnianie reklam poprzez internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozprowadzanie próbek
dla celów reklamowych, usługi dystrybucji materiałów reklamowych
bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, usługi
reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach
korespondencji masowej, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci
komputerowej, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach,
udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie
i wynajem przestrzeni reklamowej w internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, udostępnianie przestrzeni
reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych
sieci informacyjnych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem billboardów reklamowych, wynajem czasu na emisję reklam
w kinach, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
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przekazu, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem
powierzchni reklamowej w mieniu należącym do kolei, wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem przestrzeni reklamowej w internecie, wynajem
przestrzeni reklamowych w internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie billboardów
cyfrowych, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach,
gazetach i magazynach, świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw
kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych, organizacja
wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie
targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie
wystaw i pokazów handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez w celach
handlowych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach handlowych, organizowanie
targów handlowych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, pokazy mody w celach handlowych, promocja targów do celów handlowych, promowanie i przeprowadzanie targów
handlowych, prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie targów
w sektorze motoryzacyjnym, prowadzenie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych, prowadzenie
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych
i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, przygotowywanie wystaw w celach
handlowych, usługi w zakresie zarządzania targami, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, administrowanie
programami lojalności konsumenta, administrowanie programami
lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, admnistrowanie
programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla
klientów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, obsługa programów lojalnościowych, organizacja,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie konsumenckich programów
lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych,
organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów
motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone
poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników
uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie
kart kredytowych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, usługi
administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi klubów
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klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, zarządzanie hotelowymi programami
motywacyjnymi osób trzecich, zarządzanie programami lojalności
klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami
lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
zarządzanie programami lojalnościowymi, zarządzanie programami
motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania
obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, zarządzanie relacjami z klientami, badania w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w zakresie public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi relacji
z mediami, dekoracja wystaw sklepowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja wystaw do celów reklamowych, pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy sprzętu fotograficznego [do celów reklamowych], pokazy towarów, pokazy towarów
do celów promocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów
sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów
audiowizualnych w celach reklamowych, usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, usługi prezentowania produktów
na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi w zakresie
aranżacji wystaw sklepów detalicznych, usługi w zakresie dekoracji
okien i aranżacji wystaw, usługi w zakresie organizowania pokazów
towarów handlowych, usługi w zakresie pokazów towarów, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, zarządzanie promocją
sławnych osób, zapewnianie modelek i modeli do reklamy, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wynajem tablic
do celów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktualizacja
tekstów reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów,
usługi związane z publiczną prezentacją produktów, usługi zarządzania społecznością online, usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi współpracy z blogerami, usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), usługi w zakresie tworzenia
marki, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie
strategii rozwoju marki, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi
w zakresie reklamy, usługi w zakresie promocji sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozmaitych dostawców usług telekomunikacyjnych
w celu umożliwienia innym wygodnego oglądania i zakupu tych
usług, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie prezentacji
przedsiębiorstw za pośrednictwem internetu i innych mediów, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie oceny marki,
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi
reklamy prasowej, usługi reklamy graficznej, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z produktami
farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, usługi reklamowe związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi
reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe związane z imprezami e-sportowymi, usługi reklamowe za pośrednictwem podwójnych tablic reklamowych noszonych przez człowieka, usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, w szcze-
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gólności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, usługi
reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi reklamowe w zakresie
urządzeń do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi reklamowe w zakresie
promocji napojów, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie produktów do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, usługi reklamowe w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej
w zakresie opieki społecznej, usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
kwestii społecznych, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości
korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe dotyczące usług
finansowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące
inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi
reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dla kwiaciarzy, usługi reklamowe dla branży
literackiej, usługi reklamowe dla architektów, usługi redaktorów
w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi
promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjne związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych,
usługi promocyjne dotyczące gry w baseball, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem teleksu, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi planowania
w zakresie reklamy, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych,
usługi merchandisingu, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci
cyfrowych, usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie
sportów elektronicznych, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi informacyjne
dotyczące reklamy, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, usługi dopasowywania
w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych,
usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu,
usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycznych, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, porównywarki
cen zakwaterowania, organizowanie zakupów zbiorowych, organi-
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zowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, organizowanie
usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, organizowanie i prowadzenie imprez
związanych ze sprzedażą inwentarza żywego, organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, organizowanie i prowadzenie
imprez związanych ze sprzedażą bydła, organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza
żywego i bydła zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż,
organizacja subskrypcji usług telefonicznych, organizacja subskrypcji usług internetowych, organizacja subskrypcji pakietów medialnych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja
subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji kanału
telewizji, organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, skomputeryzowane zamówienia towarów, rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, skomputeryzowane usługi w zakresie składania
zamówień online, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, produkcja programów typu telezakupy, procedury
administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, prenumerowanie gazet, prenumeraty dzienników elektronicznych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż towarów i usług, pozyskiwanie umów na rzecz
osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie
umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych,
pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, świadczenie usług porównania cen online, usługi automatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, usługi
agencji zakupu, usługi agencji importowych, usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji eksportowych, usługi administracyjne
w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, usługi administracyjne
w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom, usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów
na konsultacje, usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, udostępnianie porad dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie
laptopów, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów,
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, telemarketing, subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi
składania zamówień hurtowych, usługi prenumeraty gazet dla osób
trzecich, usługi prenumeraty gazet, usługi pośrednictwa związane
z reklamowaniem, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu
reklamowego i powierzchni reklamowych, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
porównywania cen energii, usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi izby handlowej w zakresie promocji
przedsiębiorstw, usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu,
usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
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w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, usługi
importowo-eksportowe, usługi doradcze związane z transakcjami
handlowymi, usługi doradcze odnoszące się do zamawiania materiałów piśmiennych, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
w imieniu firm, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie
w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie
zaopatrywania w materiały biurowe, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zaopatrzenie osób
trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień online, usługi w zakresie zamówień online
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą
na miejsce, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie promocji eksportu, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie porównywania zakupów, usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie nabywania bonów
na rzecz innych, usługi w zakresie kupna, wynajem automatów
sprzedających na karty, wynajem automatów sprzedających na monety, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu
do napojów, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi detaliczne związane
z nożami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla
zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w zakresie
akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
budowlanych, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi,
usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów,
usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, usługi
handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić
na sobie, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego związane z wózkami
dziecięcymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie
sztuki, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi
handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi
handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi,
usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
kodowanych kart przedpłaconych [dla osób trzecich], usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki,
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usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
audiowizualnym, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
ogrodniczym, usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych,
usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież,
usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej związane
z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z treściami rejestrowanymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weteryna-
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ryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie futer, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami
do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami
kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
i artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jedno-

Nr 7/2019

razowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami
do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z bronią, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z sejfami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące farb, 42 klasyfikowanie kamieni szlachetnych,
klasyfikowanie monet, klasyfikacja drewna, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, doradztwo w zakresie zapewniania jakości,
doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo techniczne dotyczące testowania, doradztwo techniczne w zakresie produkcji
wina, certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, certyfikacja usług edukacyjnych, certyfikacja diamentów, certyfikacja [kontrola jakości], badanie produktów spawanych w celu określenia właściwości, badanie produktów spawanych w celu określenia trwałości,
badanie produktów spawanych w celu określenia struktury, badanie
jakości produktów, badania środowiska, badania przemysłowe
obiektów technicznych, badania kliniczne, audyt jakości, analizy
wody, analiza projektu produktu, analiza opracowywania produktu,
analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza i ocena
dotycząca opracowywania produktów, kontrola środków farmaceutycznych, kontrola łowisk, kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], kontrola pojazdów mechanicznych przed transportem [pod kątem bezpiecznego używania
w ruchu drogowym], kontrola palników olejowych, kontrola maszyn
i urządzeń przemysłowych, kontrola lądowych pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], kontrola kosmetyków, kontrola jakości wytworzonych produktów, kontrola jakości
w zakresie systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie
oprogramowania komputerowego, kontrola jakości ukończonych
budynków, kontrola jakości towarów i usług, kontrola jakości surowców, kontrola jakości produktów częściowo wytworzonych, kontrola
jakości pojemników szklanych, kontrola jakości nawozów, kontrola
jakości materiałów budowlanych, kontrola jakości dotycząca higieny
artykułów żywnościowych, kontrola jakości dla osób trzecich, kontrola jakości, kontrola i testowanie jakości, kontrola i badanie za pomocą alpinizmu przemysłowego, kontrola artykułów spożywczych,
kontrola hodowli żywego inwentarza, przegląd urządzeń, prowadzenie badań klinicznych w zakresie leczenia akupunkturą, przegląd samochodów, prowadzenie badań klinicznych w zakresie chorób układu krążenia, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania
nowych produktów, projektowanie i testowanie nowych produktów,
potwierdzanie autentyczności mebli, opracowywanie metod testowych, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, opracowywanie i testowanie metod produkcji chemicznej, ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy, ocena
wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, ocena
ryzyka naukowego, ocena projektu produktu, ocena produktów farmaceutycznych, ocena opracowywania produktu, ocena jakości pro-
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duktów, ocena jakości, ocena i badanie nieruchomości pod kątem
obecności materiałów niebezpiecznych, nadzór i inspekcja techniczna, obrazowanie rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, monitorowanie jakości wody, kontrola żywności do celów certyfikacji jej koszerności,
kontrola w rolnictwie, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów nawigacyjnych, testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analiza
i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analiza
i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie emisji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, testowanie filtrów, testowanie dźwigów pod kątem bezpieczeństwa, testowanie
dźwigów, testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji ciśnieniowych, testowanie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie bezpieczeństwa
naczyń ciśnieniowych, testowanie artykułów spożywczych, testowanie architektonicznych elementów żelaznych, stwierdzanie autentyczności znaczków, stwierdzanie autentyczności obrazów, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stwierdzanie autentyczności
diamentów, sprawdzanie przyrządów wagowych, sprawdzanie przyrządów sygnalizacyjnych, rejestrowanie i testowanie szybów naftowych, przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa, przeprowadzanie testów przemysłowych, przeprowadzanie testów kontroli jakości,
testowanie łowisk, testowanie łańcuchów, testowanie przemysłowe,
testowanie programów komputerowych, testowanie produktów
w ramach kontroli jakości, testowanie produktów, testowanie pojazdów, testowanie papieru, testowanie nowych produktów, testowanie naukowe wspomagane komputerowo, testowanie materiałów
w celu wykrywania usterek, testowanie materiałów jądrowych, testowanie materiałów, testowanie kosmetyków, testowanie maszyn, testowanie komputerów, testowanie komponentów, testowanie jakości produktów do celów certyfikacji, testowanie i ocena materiałów,
testowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, testowanie i analiza materiałów, testowanie hodowli
żywego inwentarza, testowanie funkcjonalności sprzętu i instrumentów, testowanie funkcjonalności maszyn, testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, usługi certyfikacji wiadomości przekazywanych drogą telekomunikacyjną, usługi certyfikacji danych
przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi badawczo-rozwojowe, usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej,
usługi analizy opon, usługi analiz i testów związane z urządzeniami
inżynierii elektrycznej, ultradźwiękowe testowanie prętów paliwa
jądrowego, udostępnianie obiektów i sprzętu do testowania broni
palnej, udostępnianie obiektów i sprzętu do testowania amunicji, testy toksyczności do celów badawczych, testy metalurgiczne, testy
kontroli jakości, testy jakości, testy inżynieryjne, testowanie środków
farmaceutycznych, testowanie środków chemicznych, testowanie
zagrożenia hałasem środowiska, testowanie wibracji w odniesieniu
do środowiska naturalnego, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej do celów certyfikacji, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej, testowanie systemów elektronicznego
przetwarzania danych, testowanie surowców, testowanie sprzętu informatycznego, testowanie sprzętu podnoszącego pod kątem bezpieczeństwa, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo,
usługi w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, usługi w zakresie analizy monet [potwierdzenie autentyczności], usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości przekazywanych
za pomocą telekomunikacji, usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi testowania
zgodności, usługi testowania w zakresie określania stopnia zużycia
elementów smarujących, usługi testowania w celu certyfikacji jakości
lub standardów, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących,
usługi testowania sprzętu ogrodniczego w ramach kontroli jakości,
usługi testowania sprzętu leśniczego w ramach kontroli jakości, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi testowania maszyn rolniczych w ramach kontroli jakości, usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, usługi testowania maszyn
przemysłowych w ramach kontroli jakości, usługi sprawdzania rurociągów, usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, usługi poświadczania autentyczności i certyfikacji
diamentów, usługi pomiarów technicznych, usługi laboratoryjne,
usługi kontroli jakości wody, usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów scalonych, usługi inspekcyjne w zakresie konstrukcji
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podwodnych, usługi doradcze w zakresie testowania produktów,
usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, znajdowanie
i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób
trzecich [debugowanie], ważenie towarów na rzecz osób trzecich,
ważenie pojazdów, usługi zapewnienia jakości, usługi w zakresie testów technicznych, usługi w zakresie testów wspomaganych komputerowo, usługi w zakresie testów nieniszczących, usługi w zakresie
testów naukowych, usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego, usługi w zakresie testowania rozpuszczalników, usługi
w zakresie testowania nasion, usługi w zakresie testowania materiałów, usługi w zakresie testowania gleby, usługi w zakresie przeglądu
nowych i używanych pojazdów dla osób kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, usługi w zakresie inspekcji technicznej, usługi w zakresie badań
środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, usługi
w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, usługi w zakresie badania składników przepływającego powietrza, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, badania archeologiczne, badania chemiczno-technologiczne, audyt energetyczny, analizy
technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd
osób trzecich, analizy naukowe wspomagane komputerowo, analizy
i badania dla prac dotyczących ropy naftowej, analizy pisma ręcznego [grafologia], analiza zachowania konstrukcji budynków, analizowanie działania mieszanin chemicznych na zwierzętach, analiza wycieków ropy naftowej, analiza sygnałów telekomunikacyjnych,
analiza powietrza w środowisku budowlanym, analiza laboratoryjna
w dziedzinie kosmetyków, analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii,
analiza laboratoryjna w dziedzinie bakteriologii, analiza jakości wody
w strumieniach, analiza drgań podczas kruszenia, aktualizacja map
morskich, badania łowisk, badania techniczne w zakresie aeronautyki, badania techniczne w dziedzinie kompensacji emisji dwutlenku
węgla, badania techniczne, badania przemysłowe wspomagane
komputerowo, badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, badania naukowe
i technologiczne związane z mapowaniem patentów, badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków,
badania nad procesami przemysłowymi, badania naukowe, badania
nad oprzyrządowaniem, badania materiałowe, badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, badania laboratoryjne, badania i rozwój w dziedzinie
biotechnologii, badania i opracowywanie projektów technicznych,
badania i analizy naukowe, badania genetyczne, badania dotyczące
maszyn przemysłowych, badania dotyczące maszyn budowlanych,
badania dotyczące hodowli żywego inwentarza, badania związane
z demografią, badania z zakresu analizowania odpadów, badania
w zakresie nowych produktów, badania w zakresie metali, badania
w zakresie maszyn produkcyjnych, badania w zakresie konstrukcji
budynków lub urbanistyki, badania w dziedzinie żywności, badania
w zakresie bezpieczeństwa, badania w dziedzinie technologii przetwarzania półprzewodników, badania w dziedzinie technologii pomiarowych, badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, badania w dziedzinie spawania, badania w dziedzinie pielęgnacji włosów,
badania w dziedzinie mediów społecznościowych, badania w dziedzinie mechaniki dotyczące sportów motorowych, badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób
trzecich, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie insektycydów, badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie budowy silnika, badania technologiczne związane z przemysłem budowlanym, badania technologiczne, badania techniczne z zakresu
systemów automatycznej numeracji, badania techniczne z zakresu
automatycznych systemów identyfikacyjnych, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online
z możliwością wyszukiwania, doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, doradztwo
związane z technologią membranową, doradztwo w zakresie technologii filtracji, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, doradztwo w zakresie badań
naukowych, doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące wypadków na morzu, doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące
oceny zniszczeń, doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące
eksplozji, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, doradztwo techniczne związane z technologią cięcia dróg, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów,
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doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom, doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych i suplementów diety, doradztwo techniczne w zakresie szkód spowodowanych skażeniem, doradztwo techniczne
w zakresie przemysłu lekkiego, doradztwo techniczne w zakresie
produkcji półprzewodników, doradztwo techniczne w zakresie badań technicznych dotyczących pokarmów i napojów, doradztwo
techniczne w projektowaniu maszynerii do wytwarzania obwodów
elektronicznych, doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji,
doradztwo techniczne dotyczące wykorzystania materiałów do przygotowywania obwodów elektronicznych, doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie stanu środków nawilżających, monitorowanie
stanu smarów, monitorowanie stanu olejów, monitorowanie stanu
maszyn, monitorowanie stanu cieczy, monitorowanie obiektów komercyjnych i przemysłowych do wykrywania lotnych i nielotnych
związków organicznych, monitorowanie kontroli jakości procedur
sejsmicznych, monitorowanie konstrukcji budowlanych, monitorowanie dźwiękowych znaków ostrzegawczych, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie konstrukcji inżynierii
wodno-lądowej, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, mierzenie zmiennych związanych z kierunkowym manipulowaniem otworami wiertniczymi, laboratoryjne
usługi analityczne, laboratoria optyczne, konsultacje techniczne
z zakresu rozwoju produktu, konsultacje techniczne w dziedzinie
techniki lotniczej i astronautycznej, konsultacje na temat higieny
żywności, kompilacja informacji naukowych, kalibrowanie instrumentów, kalibrowanie [pomiary], inżynieria chemiczna, interpretacja
i analiza obrazów uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego
na potrzeby przemysłu petrochemicznego, eksploracja archeologiczna, ekspertyzy w zakresie technologii, opracowywanie projektów budowlanych, opracowywanie produktów przemysłowych,
opracowywanie produktów konsumenckich, opracowywanie procesów przemysłowych, opracowywanie powłok na niemetale, opracowywanie powłok na metale, opracowywanie pojazdów, opracowywanie podręczników technicznych, opracowywanie nowych
technologii dla osób trzecich, opracowywanie nowych produktów,
opracowywanie maszyn przemysłowych, opracowywanie elementów do silników spalinowych wewnętrznego spalania, opracowanie
projektów technicznych w zakresie równoważenia emisji dwutlenku
węgla [offset co2], opracowywanie badań technicznych, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowania technologiczne w zakresie obrabiarek, ocena jakości wełny, ocena jakości drewna na pniu, monitorowanie zanieczyszczonych
terenów w celu wykrycia gazu, monitorowanie zanieczyszczonych
terenów, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko
w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace badawcze
w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawcze
w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektryczności,
prace badawcze nad produktami, porady techniczne związane
z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, porady techniczne dotyczące produkcji opon, pomiary, badania i eksploracja,
pomiary środowiska w obrębie budynków, pomiary prognozowe
ustalonych emisji gazów spalinowych, pomiary parametrów środowiska wewnątrz struktur inżynierii wodno-lądowej, pomiary i analizy
emisji gazów cieplarnianych, pomiary drgań podczas kruszenia, pomiar zmiennych związanych z wierceniem odwiertów, planowanie
techniczne i zarządzanie projektami technicznymi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowego, planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu maszynowego, planowanie projektów technicznych, pisanie techniczne, opracowywanie
zespołów zasilających, opracowywanie urządzeń do testowania
przewodów elektrycznych, opracowywanie technik obróbki skrawaniem, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem,
opracowywanie statków powietrznych, opracowywanie sond pomiarowych do zastosowań biotechnologicznych, opracowywanie
silników, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, projektowanie
i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody
i wody ściekowej, projektowanie i planowanie techniczne oczysz-
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czalni wody, projektowanie i planowanie techniczne instalacji
do ogrzewania, projektowanie i planowanie techniczne elektrowni,
projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa
danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich,
projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowanie budowlane, programowanie elektronicznych systemów kontroli, profesjonalne usługi doradcze dotyczące technologii żywności,
profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, profesjonalne doradztwo w zakresie technologii morskiej, profesjonalne doradztwo w zakresie ergonomii, profesjonalne
doradztwo w zakresie dynamiki płynów, profesjonalne doradztwo
dotyczące technologii, prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu
sprawdzenia skażenia, świadczenie usług badawczych, sporządzanie
raportów technologicznych, sporządzanie raportów dotyczących
przekazania do eksploatacji urządzeń jądrowych, sporządzanie raportów naukowych, sporządzanie raportów dotyczących badań
technicznych, sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, sporządzanie planów budowlanych obiektów rekreacyjnych, sporządzanie pism technicznych dla osób trzecich,
specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii
rolniczej, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budynkach, przygotowywanie rysunków technicznych, przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych, przygotowywanie map cyfrowych, przygotowywanie badań dotyczących analizy
projektu, przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności,
przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, przemysłowe analizy i usługi badawcze, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, projektowanie produktów inżynieryjnych, projektowanie
naukowe i technologiczne, projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej
i światłowodów, świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, usługi analizy krwi
do celów badań naukowych, usługi analizy biochemicznej przepływu powietrza, usługi analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo, usługi analiz i badań przemysłowych związane z oponami
samochodowymi, usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie
chemii, usługi analityczne związane z rozwojem pól naftowych, usługi analityczne wykorzystujące radar, usługi analityczne i badawcze
dla prac dotyczących ropy naftowej, usługi akustycznego pomiaru
przepływu powietrza, udzielanie porad technicznych związanych
ze środkami oszczędności energii, udzielanie informacji, doradztwo
i konsultacje w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla,
udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi,
udzielanie informacji online na temat usług analiz i badań przemysłowych, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej, udostępnianie
informacji technicznych na temat produkcji papieru, udostępnianie
informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub internetu, udostępnianie informacji naukowych,
udostępnianie danych technologicznych na temat innowacji mających na uwadze ochronę środowiska, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, tworzenie map gps, testowanie sygnałów
telekomunikacyjnych, teledetekcja lotnicza związana z badaniami
naukowymi, zintegrowane badania naukowe w zakresie szkodników
występujących w cieplarniach i plonach, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, zapewnianie doradztwa
technicznego dla przemysłu rafineryjnego, zapewnianie doradztwa
technicznego dla przemysłu petrochemicznego, zapewnianie doradztwa technicznego dla morskiego przemysłu transportowego,
wypożyczanie urządzeń rejestrujących czas, wypożyczanie urządzeń pomiarowych, wypożyczanie sprzętu do mierzenia czasu, wypożyczanie aparatury i instrumentów laboratoryjnych, wypożyczanie kalkulatorów, wynajem urządzeń naukowych, wykrywanie
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radonu, usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych, usługi w zakresie testów laboratoryjnych, usługi w zakresie
rozwoju przemysłowego, usługi w zakresie planowania technologicznego, usługi w zakresie opracowywania metod testowania, usługi w zakresie odkrywania leków, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków chemicznych, usługi w zakresie oceniania
skuteczności przemysłowych środków chemicznych, usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, usługi w zakresie komputerowej analizy żywności, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, usługi w zakresie badań przemysłowych, usługi w zakresie badań matematycznych, usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, usługi w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie analizy
krwi, usługi w zakresie analizy danych technicznych, usługi testów
dna w celu ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne), usługi technologiczne w zakresie separacji komórek, usługi technologiczne w zakresie reometrii, usługi technologiczne w zakresie reologii, usługi
technologiczne w zakresie produkcji, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi technologiczne i dotyczące ich badania, usługi projektowania map, usługi pomiaru przepływu powietrza,
usługi pomiarowe, usługi planowania kryzysowego na wypadek wycieku ropy, usługi oceny pomiarów, usługi ocen pirotechnicznych,
usługi obrazowania ultradźwiękowego do celów niemedycznych,
usługi naukowo-technologiczne, usługi naukowe i projektowanie
w tym zakresie, usługi naukowe i badania w tym zakresie, usługi liczenia cząstek w przepływającym powietrzu, usługi laboratoryjne
w zakresie testowania analitycznego, usługi laboratoryjne w zakresie
badań optycznych, usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, usługi laboratoryjne dla badań rolniczych, usługi laboratoriów weterynaryjnych, usługi kreślarskie w postaci rysunku technicznego, usługi
kreślarskie, usługi konsultacyjne w zakresie technologii kontroli,
usługi konsultacyjne dotyczące badań technologicznych, usługi kartograficzne, usługi kalibracji w zakresie urządzeń elektronicznych,
usługi kalibracji w zakresie urządzeń analitycznych, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie,
usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa
nawozów stosowanych w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa nawozów naturalnych stosowanych w ogrodnictwie,
usługi gromadzenia danych związanych z jakością powietrza, usługi
fotogrametrii, usługi enologiczne, usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, usługi doradztwa technicznego z zakresu elektrokardiogramów, usługi doradztwa
technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi
doradcze związane z wydajnością energetyczną, usługi doradcze
w zakresie nauki, usługi doradcze w zakresie geotechniki, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, usługi
doradcze dotyczące przyrządów naukowych, usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, usługi doradcze dotyczące badań
naukowych, usługi badań w zakresie separacji komórek, usługi badań kontraktowych w zakresie nauk molekularnych, usługi badawczo-rozwojowe związane z oponami samochodowymi, usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami, usługi badawczo-rozwojowe
w dziedzinie przeciwciał, usługi badawcze związane z budownictwem,
usługi badawcze w rolnictwie, usługi badawcze, usługi badania opon,
usługi analizy technologicznej, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, usługi inżynieryjne, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych,
usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, analizy wykonalności
projektu, badania diagnostyczne smarów przemysłowych, badania
dotyczące projektowania, badania w zakresie projektowania komputerów, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie
dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie doboru zasłon
[projektowanie wnętrz], doradztwo w zakresie opracowywania produktów, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, doradztwo w zakresie
projektowania sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie projektów
technologicznych, doradztwo związane z wyborem tkanin dekora-
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cyjnych [projektowanie wnętrz], dostarczanie informacji na temat
usług w zakresie projektowania mody, dostarczanie informacji
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem
strony internetowej, oceny techniczne związane z projektowaniem,
opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, opracowywanie produktów, opracowywanie produktów dla
osób trzecich, opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, projektowanie analiz wykonalności w zakresie
projektów, projektowanie akcesoriów mody, profesjonalne doradztwo
w zakresie wzornictwa przemysłowego, profesjonalne doradztwo
w zakresie projektowania kuchni na wymiar, profesjonalne doradztwo
dotyczące projektowania wnętrz, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
planowanie projektu, planowanie i projektowanie pomieszczeń
do sprzedaży detalicznej, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, planowanie i projektowanie kuchni, planowanie [projektowanie] łazienek,
planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie [projektowanie] silników spalinowych wewnętrznego spalania do pojazdów lądowych,
planowanie [projektowanie] restauracji, planowanie [projektowanie]
pubów, planowanie [projektowanie] kuchni, planowanie [projektowanie] dobudówek, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, planowanie [projektowanie] barów, opracowywanie urządzeń diagnostycznych, opracowywanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, opracowywanie protez, projektowanie ekspertyz pól naftowych, projektowanie
elektronicznych formatów płyt cd do komputerowych baz danych,
projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, projektowanie dywanów, projektowanie domów, projektowanie dodatków odzieżowych, projektowanie dekoracji wnętrz dla
sklepów, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji
scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, projektowanie części
do pojazdów mechanicznych, projektowanie części do pojazdów lądowych, projektowanie czystych pokojów [pomieszczeń o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza],
projektowanie centrów handlowych, projektowanie budynków
przemysłowych, projektowanie budynków opieki zdrowotnej, projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, projektowanie budynków, projektowanie broszur, projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie architektoniczne w zakresie
planowania miasta, projektowanie animowanych postaci na kartki
pocztowe, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie animacji na rzecz innych, projektowanie animacji i efektów
specjalnych dla osób trzecich, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w internecie, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie sieci
telekomunikacyjnych, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie protez, projektowanie i opracowywanie
produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opracowywanie metod
do testów i analiz, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie endoprotez, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, projektowanie hoteli, projektowanie
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie
graficzne w celu kompilacji stron w internecie, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne, projektowanie gier planszowych, projektowanie gier, projektowanie form, projektowanie elementów optycznych,
projektowanie łodzi, projektowanie łazienek, projektowanie lokali
biurowych do branży handlu oponami, projektowanie logo w celu
tworzenia tożsamości firm, projektowanie logo na koszulki z krótkim
rękawem, projektowanie kukiełek, projektowanie kroju czcionek,
projektowanie kontenerów transportowych, projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, projektowanie
komputerowych baz danych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie kapeluszy, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie induktorów elektromagnetycznych na zamówienie, projektowanie
i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
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i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich,
projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób
trzecich, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie opakowań, projektowanie ogrzewania, projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowanie odzieży ochronnej, projektowanie obiektów sportowych, projektowanie nowych produktów,
projektowanie nazw firmowych, projektowanie narzędzi, projektowanie nakryć głowy, projektowanie na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży, projektowanie monumentalnych budowli murowanych,
projektowanie mody, projektowanie modeli matematycznych, projektowanie modeli, projektowanie mikroczipów komputerowych,
projektowanie mikroczipów dla osób trzecich, projektowanie metod
produkcji, projektowanie mebli biurowych, projektowanie materiałów piśmiennych, projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie maszyn specjalistycznych wykorzystywanych do produkcji
sprzętu oświetleniowego, projektowanie maszyn specjalistycznych,
projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie płytek wykładzinowych, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie protez, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie produktów
konsumenckich, projektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania powodziom, projektowanie porcelany, projektowanie pomiarów geologicznych, projektowanie pomiarów geodezyjnych, projektowanie pojazdów
szynowych, projektowanie pojazdów oraz części i elementów pojazdów, projektowanie pojazdów morskich, projektowanie pojazdów
mechanicznych, projektowanie pojazdów lądowych, projektowanie
platform do przewozu pojazdów, projektowanie placówek w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi, projektowanie oświetlenia teatralnego, projektowanie oświetlenia krajobrazowego, projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie optycznych
i mikrooptycznych komponentów, projektowanie oprzyrządowania
do produkcji części do pojazdów lądowych, projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, projektowanie opakowań i materiałów
do pakowania, projektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie sprzętu do transportu towarów, projektowanie sprzętu
do transportu odpadów, projektowanie sprzętu do przetwarzania
sygnałów cyfrowych, projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie
sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne
protokoły, projektowanie sprzętu do automatyzacji biura, projektowanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, projektowanie specyfikacji komputerowych, projektowanie sklepów, projektowanie sieci
komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie sieci dróg,
projektowanie samochodów wyścigowych, projektowanie samochodów, projektowanie rzeźb lodowych, projektowanie rzeźb, projektowanie rurociągów, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie robót
inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową, projektowanie restauracji, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projektowanie
telefonów komórkowych, projektowanie telefonów, projektowanie
technik malowania, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie systemów składowania,
projektowanie szkła i produktów szklanych, projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie systemów pomieszczeń dla zwierząt laboratoryjnych,
projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów informatycznych związanych
z finansami, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie
systemów elektronicznych, projektowanie stron internetowych
w celach reklamowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych,
projektowanie stron głównych, projektowanie stoisk wystawowych,
projektowanie statków powietrznych, projektowanie statków pełnomorskich, projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, przygotowywanie sprawozdań
w zakresie grafiki, przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu
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do wzornictwa użytkowego, przygotowywanie parametrów projektowych dla obrazów wizualnych, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, projektowanie żaluzji, projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie zegarków,
projektowanie zasłon, projektowanie zabawek, projektowanie wzorów, projektowanie wyświetlaczy trójwymiarowych, projektowanie
wystroju wnętrz sklepów, projektowanie wykładzin podłogowych,
projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wnętrz
budynków, projektowanie wizualne, projektowanie wizytówek, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie
urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, projektowanie urządzeń i maszyn do napełniania, projektowanie urządzeń diagnostycznych, projektowanie transformatorów
elektromagnetycznych na zamówienie, projektowanie tkanin wykończeniowych do pojazdów silnikowych, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz statków powietrznych, świadczenie
usług w zakresie projektowania wnętrz statków, świadczenie usług
w zakresie projektowania wnętrz samochodów, świadczenie usług
w zakresie projektowania wnętrz budynków, udzielanie informacji
w dziedzinie opracowywania produktów, udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego, udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie
zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich,
tworzenie witryn internetowych, tworzenie stron głównych do sieci
komputerowych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie
i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, szkicowanie projektów
opakowań, pojemników, zastawy stołowej i przyborów stołowych,
stylizacja [wzornictwo przemysłowe], sporządzanie raportów dotyczących projektowania, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój
sprzętu komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony,
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, administracja serwerami pocztowymi, administracja serwerów, administrowanie prawami
użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizowanie banków
pamięci systemów komputerowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów
komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania
dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania przy użyciu analiz
porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, badania techniczne dotyczące
komputerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie technologii
informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów
technicznych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, eksploracja danych, integracja systemów i sieci komputerowych, konserwacja oprogramowania
do przetwarzania danych, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów
i oprogramowania, opracowywanie komputerów, opracowywanie
sieci komputerowych, opracowywanie systemów do przesyłania danych, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie
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systemów przechowywania danych, opracowywanie systemów
przetwarzania danych, opracowywanie urządzeń do przetwarzania
danych, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania
danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania
danych, projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie
i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie
komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania
danych, rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, tworzenie cyfrowych znaków wodnych, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób
trzecich, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania
oprogramowania dostępnych online nie do pobrania, usługi analityczne w zakresie komputerów, usługi diagnostyki komputerowej,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń
peryferyjnych, usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, usługi
komputerowe do analizy danych, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi migracji danych, świadczenie usług dotyczących
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego
do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego, świadczenie
usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie badań komputerowych,
usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów,
usługi w zakresie sieci komputerowej, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, wynajem komputerów i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wynajem
komputerów i oprogramowania komputerowego, wynajem sprzętu
i oprogramowania komputerowego, wypożyczanie i konserwacja
oprogramowania komputerowego, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP],
zarządzanie projektami komputerowymi, zarządzanie projektami
w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie techniczne
sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym,
zdalne administrowanie serwerem, badania i doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji
komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne dotyczące obsługi
komputerów, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne
związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania
komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego,
doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z aktualizacją
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, doradztwo związane
z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
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nictwem strony internetowej, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi,
kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, komputerowe badania wykonalności, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, pomoc w zakresie
technologii informacyjnej, porady techniczne związane z komputerami, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów,
profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego,
przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych
systemów informacyjnych, przeprowadzanie studiów wykonalności
w zakresie sprzętu komputerowego, sporządzanie raportów dotyczących komputerów, studia wykonalności w zakresie komputerów,
udzielanie informacji na temat komputerów, udzielanie informacji
technicznych w zakresie komputerów, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie porad technicznych związanych z komputerami, udzielanie porad technicznych związanych
ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, usługi doradcze
dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, usługi doradcze
dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania komputerowego, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania
komputerów, usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury
i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją
systemów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, usługi doradcze w dziedzinie projektowania
systemów informacyjnych, usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci
komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych
stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi doradcze
w zakresie sprzętu komputerowego, usługi doradcze związane
z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa technicznego w zakresie komputerów, usługi
doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi informacyjne dotyczące zastosowania sieci komputerowych, usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych,
usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi informacyjne
w zakresie technologii informacyjnej, usługi informacyjne związane
z opracowywaniem systemów komputerowych, usługi informacyjne
związane z opracowywaniem sieci komputerowych, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi konsultacyjne
ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania
komputerowego, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne w zakresie systemów komputerowych, usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem
komputerowym i aplikacjami, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, usługi techniczne w zakresie pobierania gier
wideo, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania,
usługi w zakresie konsultacji i doradztwa komputerowego, zapewnianie ocen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi
sieci komputerowych, digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie], digitalizacja dźwięku i obrazów, kodowanie
kart magnetycznych, kodowanie wiadomości, kompresja cyfrowa
komputerowych danych, kompresja danych do elektronicznego
przechowywania, konwersja danych elektronicznych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja obrazów
z formy fizycznej na formę elektroniczną, konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, konwersja
tekstu na format cyfrowy, konwertowanie wieloplatformowe treści
cyfrowych na inne formy treści cyfrowych, powielanie oprogramowania komputerowego, powielanie programów komputerowych,
skanowanie obrazów [konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], szyfrowanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie obrazów cyfro-
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wych, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, transfer danych dokumentowych z jednego
formatu komputerowego na inny, usługi deszyfrowania danych,
usługi digitalizacji map, usługi powielania programów komputerowych, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie digitalizacji wykresów, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, dzierżawa
urządzeń komputerowych, obiekty i urządzenia do współdzielenia czasowego sprzętu komputerowego, udostępnianie obiektów i sprzętu
komputerowego, udostępnianie obiektów komputerowych współdzielonych czasowo, usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), usługi podziału czasu dotyczące urządzeń do przetwarzania
danych, usługi w zakresie komputerowego podziału czasu, usługi w zakresie zabezpieczania danych, wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wynajem sprzętu do przetwarzania danych,
wynajem sprzętu komputerowego, wynajem systemów przetwarzania
danych, wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, wynajmowanie czasu dostępu do komputerów, wynajmowanie serwerów www,
wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie komputerów do przetwarzania danych, wypożyczanie komputerów osobistych, wypożyczanie minikomputerów, wypożyczanie nośników danych, wypożyczanie sprzętu do przetwarzania danych oraz
komputerów, wypożyczanie urządzeń kodujących, wypożyczanie
sprzętu komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych.

(111) 319770
(220) 2018 11 06
(210) 492405
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) AFRESH MEDIA SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) good gifts IDEAS FOR BUSINESS
(540)

Kolor znaku: zielony, granatowy, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.02
(510), (511) 35 projektowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, usługi rozpowszechniania materiałów
reklamowych, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, organizacja sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej dla osób trzecich, w zakresie następujących towarów: koszulek
z nadrukami, koszulek z krótkim rękawem, odzieży reklamowej oraz
gadżetów reklamowych, 40 drukowanie, druk sitowy, grawerowanie, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie, na zamówienie,
ozdobnych wzorów na odzież, nadrukowywanie koszulek z krótkim
rękawem, 42 projektowanie graficzne materiałów promocyjnych.
(111) 319771
(220) 2018 11 09
(210) 492524
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) NIEWĘGŁOWSKI ŁUKASZ JUBILER, Radzyń Podlaski, PL.
(540) CLASSICA touch
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 obrączki ślubne, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria i wyroby jubilerskie, diamenty, kamienie jubilerskie, kamienie
półszlachetne, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, pierścionki (biżuteria), srebro, nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych, sztabki metali szlachetnych, złoto, nieprzetworzone lub kute.
(111) 319772
(151) 2019 04 18

(220) 2018 10 02
(441) 2018 12 03

(210) 491203
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(732) INVEST SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) G GARDEN SQUARE HOTEL
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe; domy turystyczne; rezerwacja zakwaterowania dla turystów; organizowanie zakwaterowania dla turystów; usługi hosteli dla turystów; usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego; rezerwowanie
pokojów dla podróżnych; rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych; hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne; udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego
w hotelach.
(111) 319773
(220) 2018 10 12
(210) 491563
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ZACHĘTA
ZBIGNIEW KALETA, ADAM KALETA SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) Zachęta MAŁOPOLSKA SIEĆ SKLEPÓW
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży, także za pośrednictwem
sieci Internet, następujących towarów: produkty i środki chemiczne,
farby, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
środki dezynfekcyjne, środki piorące i myjące, wyroby drogeryjne,
kosmetyki, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, materiały
opatrunkowe, suplementy diety, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, narzędzia i przyrządy ręczne oraz z napędem
elektrycznym i spalinowym, urządzenia i akcesoria do golenia, artykuły elektryczne i elektroniczne, nośniki dźwięku i danych, komputery i osprzęt komputerowy, telefony, smartfony, tablety, urządzenia do pomiarów do celów medycznych, urządzenia i akcesoria
do oświetlania, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia i wentylacji, urządzenia parowe do czyszczenia i wygładzania, instalacje
i akcesoria sanitarne oraz wyposażenia łazienek, pojazdy, części
i akcesoria do pojazdów, pojazdy dwukołowe, ich części i akcesoria
do pojazdów dwukołowych, sztuczne ognie, zegary i wyroby jubilerskie, instrumenty muzyczne, czasopisma, książki, druki, materiały piśmienne i artykuły papiernicze, artykuły biurowe, torby i walizki, torby podróżne i torebki, plecaki, parasole i parasole przeciwsłoneczne,
meble, lustra, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, pojemniki, namioty, plandeki, wyroby tekstylne i włókiennicze, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty,
wstążki, guziki, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki, zabawki, artykuły i akcesoria sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły żywnościowe,
artykuły spożywcze, nabiał, mięso, ryby, warzywa, owoce, produkty
rolnicze, ogrodnicze i leśne, pokarm i akcesoria dla zwierząt, napoje bezalkoholowe, piwo, napoje alkoholowe, przybory dla palaczy,
wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, reklama, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama zewnętrzna,
usługi agencji reklamowych, wynajmowanie czasu reklamowego
we wszystkich środkach masowego przekazu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
informacja lub zapytania dotyczące działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, usługi
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w zakresie czynności biurowych, usługi sekretarskie, rachunkowość,
usługi public relations, aukcje publiczne, pokazy towarów, prezentacja produktów we wszelkich środkach przekazu w celu sprzedaży
detalicznej, mianowicie promocja sprzedaży, informacja i doradztwo
handlowe dla konsumentów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych.

(111) 319774
(220) 2018 10 12
(210) 491565
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 10
(732) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Winnice Zamojskie
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, jasnoszary
(531) 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa w tym wino.
(111) 319775
(220) 2018 10 18
(210) 491730
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) TROCZYŃSKI MARCIN MAGMAR RENE COFFEE PADS, Piła, PL.
(540) nöhmal
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, substytuty
kawy na bazie zbóż lub cykorii, preparaty do sporządzania napojów
na bazie kawy, substytuty herbaty, herbata nienaturalna, herbata
mrożona, herbaty ziołowe (napary), napoje sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty
z owocowymi dodatkami smakowymi, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
mąka, produkty mączne i zbożowe, ryż, tapioka, makarony, płatki
zbożowe, kasze spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi,
muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy
na bazie ryżu lub makaronu, grzanki, 35 zgrupowanie oraz wyeksponowanie na rzecz osób trzecich towarów: kawa, herbata, ekspresy
oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/pady/kapsułki kawowe pozwalające nabywcy wygodnie oglądać, dokonywać
wyboru i kupować te towary, usługi sprzedaży towarów: ekspresy
oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/ pady/kapsułki kawowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, substytuty kawy
na bazie zbóż lub cykorii, preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy, usługi sprzedaży towarów: substytuty herbaty, herbata
nienaturalna, herbata mrożona, herbaty ziołowe (napary), napoje
sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje
na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki
smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, usługi
sprzedaży towarów: ziarna przetworzone, skrobia, preparaty do pieczenia i drożdże, mąka, produkty mączne i zbożowe, ryż, tapioka,
makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze, chipsy, sosy, sushi, muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie ryżu lub makaronu, grzanki, zarządzanie sklepami: detalicznymi,
hurtowymi oraz internetowymi, doradztwo gospodarcze związane
z franchisingiem, zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami franczyzowymi, 43 usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej
i zastawy stołowej.
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(111) 319776
(220) 2018 10 18
(210) 491761
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) HERMON MUZIA SPÓŁKA JAWNA, Racibórz, PL.
(540) HERMON
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.05.01, 26.05.08
(510), (511) 35 oferowanie w sposób umożliwiający zainteresowanym wygodne oglądanie i kupowanie części i akcesoriów do pojazdów samochodowych w sklepach i hurtowniach.
(111) 319777
(220) 2018 10 18
(210) 491769
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) WĘGLARSKI ŁUKASZ POL-WAR, Starowa Góra, PL.
(540) POL-WAR
(510), (511) 25 apaszki, bielizna, bluzy, bluzki, body, buty, czapki, futra, garsonki, garnitury, getry, kapelusze, kamizelki, koszule, kostiumy kąpielowe, kurtki, legginsy, marynarki, narzutki, odzież dziecięca, odzież sportowa, odzież termoaktywna, płaszcze, podkoszulki,
podkolanówki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, spodnie i spodenki,
spódnice, sukienki, swetry, szaliki, tuniki, żakiety.
(111) 319778
(220) 2018 10 22
(210) 491851
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) ROGOSCH PATRYK, HOINKA KRZYSZTOF BIOHAPPY SPÓŁKA
CYWILNA, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Bakaleo NATURALNIE I ZDROWO
(540)

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, czarny, biały, zielony,
czerwony, beżowy
(531) 29.01.15, 02.09.15, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 05.07.01,
05.07.06, 05.07.11, 05.03.14
(510), (511) 29 bakalie.
(111) 319779
(220) 2018 10 24
(151) 2019 04 16
(441) 2018 12 17
(732) CICHOŃ MIŁOSZ ROMAN, Proszówki, PL.
(540) demagica
(540)

(210) 491964

(531) 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, lampy-urządzenia oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, lampy elektryczne
do oświetlenia wnętrz, lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy elektryczne, lampy ścienne, lampy wiszące, lampy stojące, lampki biurkowe, lampki nocne, urządzenia oświetleniowe LED,
urządzenia oświetleniowe OLED, luminescencyjne lampy oświetle-
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niowe, lampy fluorescencyjne, lampy na energię słoneczną, nawilżacze powietrza, elektryczne wentylatory chłodzące, klimatyzatory,
oczyszczacze powietrza.

(111) 319780
(220) 2018 10 24
(210) 491971
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) ZABŁOTNA IZABELA ATELIER ZABŁOTNY, Warszawa, PL.
(540) Atelier Zabłotny made to measure
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 25 marynarki, palta, płaszcze, spodnie, spódnice, kurtki, suknie, szlafroki, kamizelki, ubrania robocze, garnitury, kostiumy
damskie, smokingi, fraki, bluzki, koszule, krawaty, szale, swetry, paski
do spodni, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, piżamy, bielizna
damska, bielizna osobista, staniczki, staniki, gorsety, halki i półhalki,
biustonosze, majtki kąpielowe, bluzki kąpielowe, kostiumy i płaszcze
kąpielowe, podkoszulki i koszulki sportowe i gimnastyczne, 35 usługi
w zakresie prowadzenia hurtowni i sklepów, w tym sprzedaż hurtowa: skór, wyrobów włókienniczych, odzieży i obuwia, pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego, materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego, pozostałych półproduktów, maszyn dla
przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, sprzedaż detaliczna: w nie wyspecjalizowanych sklepach, wyrobów włókienniczych, odzieży i bielizny, obuwia i wyrobów skórzanych, pozostałych towarów na straganach i targowiskach, poza siecią
sklepową, usługi w zakresie: zarządzania i kierowania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, reklamy, działalności związanej
z organizacją targów i wystaw w celach reklamowych i handlowych,
usługi agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, usługi agentów zajmujących się
sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów
skórzanych, usługi agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów oraz towarów różnego rodzaju, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa finansowego, kupna
i sprzedaży nieruchomości, agencji obsługi nieruchomości, 40 szycie
odzieży na miarę, krawiectwo.
(111) 319781
(220) 2017 02 20
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) LC Corp
(540)

(210) 467893

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 26.03.03, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, broszury, ulotki, foldery, kalendarze, mapy i plany miast, gazety i czasopisma, 35 specjalistyczne doradztwo i konsulting: pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi
doradztwa handlowego, usługi zarządzania i pomocy w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi
agencji informacji handlowej, usługi w zakresie specjalistycznego
doradztwa handlowego, opracowywanie informacji statycznych i statystyk, usługi badania rynku i opinii publicznej, wykonywanie analiz
rynkowych, usługi w zakresie wyceny działalności handlowej i przygotowywania analiz kosztów i prognoz ekonomicznych, usługi wyceny
przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, usługi księgowe i audytorskie, przygotowywanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg,
przygotowywanie list płac, weryfikacja rachunków, usługi pośrednic-
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twa handlowego, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla
innych przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych
do komputerowych baz danych, usługi komputerowego zarządzania
plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych,
usługi sortowania, systematyzacji i kompilacji danych w plikach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie
zbiorami danych w systemach komputerowych, przetwarzanie informacji statystycznych, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży towarów i usług świadczona na rzecz osób
trzecich, doradztwo i konsulting w zakresie doboru metod i technik
reklamowania, dystrybucja materiałów reklamowych, uaktualnianie,
rozpowszechnianie materiałów, ogłoszeń i ofert reklamowych, usługi
reklamowania za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajmowanie miejsc na reklamy, powierzchni reklamowych i czasu reklamowego w środkach przekazu, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
w zakresie reklamy korespondencyjnej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego
i kadrowego, usługi biurowe, powielanie i fotokopiowanie dokumentów, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, doradztwo i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów,
obróbka tekstów, usługi sekretarskie, usługi leasingowe: leasing i wynajem maszyn i urządzeń dla biur, 36 usługi w zakresie transakcji finansowych, rozliczenia transakcji finansowych, operacji finansowych
i walutowych, usługi zarządzania finansami, usługi w zakresie udzielania gwarancji finansowych, udzielanie i finansowanie pożyczek, usługi
związane z obrotem papierami wartościowymi, usługi powiernicze,
usługi finansowe, usługi w zakresie doradztwa, koordynacji nadzoru
w sprawach finansowych, analizy finansowe, ekspertyzy dla celów
fiskalnych, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, szacowanie wartości dla celów fiskalnych, usługi rozrachunkowe, informacja
finansowa, usługi w zakresie zarządzania majątkiem, pośrednictwo,
doradztwo i obsługa dokonywania inwestycji kapitałowych na rynkach krajowych i zagranicznych, usługi w zakresie lokaty, tworzenia
kapitału, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, pośrednictwo
w dokonywaniu inwestycji kapitałowych, usługi wyceny dóbr inwestora dla spółek akcyjnych i z ograniczona odpowiedzialnością, usługi
w zakresie tworzenia kapitału i nakładów kapitałowych, przeprowadzanie operacji finansowych na zlecenie osób trzecich, usługi operacji
finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi kupna
i sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu mieszkań, pomieszczeń
biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi sporządzania umów najmu, usługi szacowania
i wyceny majątku nieruchomego, wyceny nieruchomości do celów
sprzedaży, zastawu, ubezpieczenia, dzierżawy lub celów fiskalnych,
usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami,
usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, leasing maszyn i urządzeń dla biur, samochodów i środków transportu lądowego, 37 instalowanie komputerów, sieci komputerowych, urządzeń
peryferyjnych, urządzeń do transmisji danych i programów komputerowych, konserwacja i naprawy komputerów, czyszczenie budynków
od wewnątrz i od zewnątrz, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
usługi budowlane i nadzoru budowlanego, izolowanie i uszczelnianie
budynków, informacja budowlana, wynajem maszyn budowlanych
i do robót drogowych i terenowych, instalowanie i naprawy alarmów
przeciw włamaniom, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi
związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, wynajmowanie garaży, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wynajmowanie środków transportu osobowego i towarowego, tj. samochodów, maklerstwo transportowe, maklerstwo transakcji na transport i przewóz, wynajem samochodów i środków transportu lądowego, 41 usługi w zakresie edukacji, kształcenie
praktyczne, organizowanie pokazów edukacyjnych, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i obsługa prowadzenia
zjazdów, sympozjów, seminariów, 42 projektowanie oprogramowania
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadzie outsourcingu,,
45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usłgugi licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo w sprawach zarządzania
własnością intelektualną, usługi zarządzania prawami autorskimi,
usługi prawnicze i badania prawne, usługi związane z bezpieczeństwem, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, agencje detektywi-
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styczne, usługi w zakresie ochrony cywilnej, usługi doradztwa w sprawach ochrony osób i mienia, usługi eskorty i nadzoru nocnego, usługi
monitoringu systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi
agencji ochrony nocnej .

(111) 319782
(220) 2018 10 26
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) MULTI FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Radom, PL.
(540) SWOJSCY NASZE WĘDLINY
(540)
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(540) Frozen Fresh & Cool
(540)

(210) 492076

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 25.03.13, 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
oraz warzywa, galaretki, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 35 pośrednictwo handlowe, import, eksport oraz usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności, mięsa, drobiu,
dziczyzny, wyrobów z mięsa, wędlin, ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców oraz warzyw, galaretek, mleka i produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz wynajmowanie
materiałów reklamowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa
kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub
reklamowych, usługi w zakresie doradztwa we wszelkich sprawach
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem przedsiębiorstwem.
(111) 319783
(220) 2014 10 16 K
(210) 480626
(151) 2019 01 31
(441) 2018 08 13
(732) Epic Games, Inc., Cary, US.
(540) EPIC GAMES
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych do pobrania
na smartfony multimedialne, oprogramowanie gier komputerowych
do pobrania do sieciowych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie do gier komputerowych do pobrania na przenośne odtwarzacze mediów, oprogramowanie do gier komputerowych do pobrania do mobilnych urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie
do gier elektronicznych przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych, przenośne odtwarzacze multimedialne, oprogramowanie
do gier komputerowych do użytku z komputerami osobistymi, domowymi konsolami do gier wideo i konsolami do gier wideo opartymi na automatach do gry, oprogramowanie do gier wideo, 41 usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie konkursów w zakresie gier komputerowych,
organizowanie i prowadzenie turniejów gier interaktywnych w zakresie gier wideo na żywo, imprezy na żywo w tym spotkania i konferencje fanów oraz zorganizowane zawody z zakresu gier wideo, takie
jak sporty elektroniczne, 42 rozwój komputerowy i usługi projektowania w zakresie oprogramowania do gier komputerowych, usługi
oprogramowania jako usługi (SaaS) obejmujące oprogramowanie
do gier komputerowych, usługi oprogramowania jako usługi (SaaS),
mianowicie hosting oprogramowania do użytku przez inne osoby
w grach komputerowych, programowanie komputerów, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi graficzne.
(111) 319784
(220) 2016 12 12
(210) 465080
(151) 2019 03 01
(441) 2017 03 27
(732) CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW SŁOWIANKA,
Szczecinek, PL.

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony, zielony, żółty
(531) 01.15.17, 01.15.19, 05.07.08, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 batony, ciasta, cukierki, czekolada, jogurt mrożony,
lody spożywcze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, owocowe
galaretki, pralinki, słodycze, 32 kwas chlebowy, esencje do produkcji
napojów, piwo, sok pomidorowy.
(111) 319785
(220) 2017 10 27
(151) 2019 04 05
(441) 2017 12 18
(732) BURZYŃSKI MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) LIGA BEMOWSKA
(540)

(210) 478317

(531) 02.01.16, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, papier, karton, dzienniki, czasopisma, fotografie, grafiki, kalendarze, nalepki, pisma, katalogi, książki, foldery, etykiety nie z materiału, chorągiewki papierowe, sztandary
papierowe, folie z tworzywa sztucznego do pakowania, opakowania
z tworzyw sztucznych, torby do pakowania z papieru lub tworzyw
sztucznych, materiały biurowe, przybory do pisania, 25 odzież, odzież
sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, 35 promocja
zawodów sportowych w szczególności piłkarskich, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, zarządzanie plikami komputerowymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
powielanie dokumentów, 41 organizowanie zawodów sportowych,
organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej, usługi instruktorów
gimnastyki, organizowanie imprez sportowych, informacja o imprezach sportowych, rozrywkowych i rekreacji, obozy sportowe, obsługa
urządzeń sportowych, publikowanie książek oraz tekstów innych niż
teksty reklamowe, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, fotoreportaże i produkcja filmów, usługi wydawnicze,
42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
(111) 319786
(220) 2018 09 06
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 15
(732) KAMIŃSKA ZOFIA GIFTED, Warszawa, PL.
(540) G!FTED
(540)

(210) 490180

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania-), działalność gospodarcza (specjalistyczne
doradztwo w zakresie-), impresariat w działalności artystycznej, patronat (poszukiwania w zakresie-), pośrednictwo pracy, targi (organizowanie-) w celach handlowych lub reklamowych, wizerunek (kreowanie-) [firmy, usług, towaru], zarządzanie (w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich), zarządzanie personalne (doradztwo
w zakresie-), 41 artyści teatralni (usługi-), nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], organizowanie i prowadzenie konferencji,
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organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia],
organizowanie spektakli [impresariat], produkcja filmów, produkcja
mikrofilmów, programy telewizyjne (produkcja programów radiowych
i-), studia filmowe, 45 nadzór (usługi-) w dziedzinie własności intelektualnej, własności intelektualna (doradztwo w zakresie), własność intelektualna (licencjonowanie), zarządzenie prawami autorskimi.

(111) 319787
(220) 2018 04 12
(210) 484723
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) JANKOWSKI KRZYSZTOF PRO, Szczecin, PL.
(540) PRO TRUCK FINANSE W TRANSPORCIE ...nie jestem zwykłym
doradcą
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony, jasnoniebieski
(531) 18.01.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, analizy
kosztów, usługi pośrednictwa w zakresie zakupu lub sprzedaży pojazdów, zakup produktów (pojazdów) i usług dla innych przedsiębiorstw,
usługi doradcze w zakresie wymienionych usług, konsultacja i informacja w zakresie wymienionych usług, 36 usługi finansowe, wyceny
finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe w zakresie branży
transportowej, doradztwo w zakresie form finansowania zakupu pojazdu, finansowanie zakupu nowych i używanych pojazdów, usługi leasingowe, leasing zwrotny, usługi w zakresie kredytowania pojazdów,
pożyczki leasingowe, usługi kredytowe, kredyty inwestycyjne, kredyty
obrotowe, faktoring, kredyty hipoteczne, kredytowanie pod zastaw,
umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, usługi w zakresie OC, usługi w zakresie OC spedytora,
ubezpieczenia komunikacyjne indywidualne i flotowe, ubezpieczenia
majątkowe, truck assistance (ubezpieczenie assistance skierowane
dla osób posiadających pojazdy pow. 3,5T), grupowe ubezpieczenia
na życie, udostępnianie informacji finansowych i ubezpieczeniowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zakresie
wymienionych usług, konsultacja i informacja w zakresie wymienionych usług, 38 przesyłanie informacji, usługi przesyłu danych, elektroniczne przesyłanie danych, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji drogą online, przesyłanie zamówień drogą
elektroniczną, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi
doradcze w zakresie wymienionych usług, konsultacja i informacja
w zakresie wymienionych usług, 39 Usługi w zakresie transportu,
spedycja krajowa I międzynarodowa, parkowanie i tymczasowe przechowywanie pojazdów, składowanie towarów, usługi w zakresie nawigacji GPS, udostępnianie informacji z dziedziny transportu, spedycji
za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie flotą pojazdów
za pośrednictwem stron internetowych, usługi doradcze w zakresie
wymienionych usług, konsultacja i informacja w zakresie wymienionych usług, 42 umożliwienie tymczasowego użytkowania aplikacji
oprogramowania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej
do zarządzania flotą pojazdów, w tym systemy monitorowania i śledzenia pojazdów, transportu, spedycji oraz dla usług finansowych
i usług ubezpieczeniowych .
(111) 319788
(220) 2018 08 02
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) PRZYBYSZ PIOTR PROGRESS, Lubraniec, PL.
(540) lody lubranieckie 0% cukru
(540)

(210) 488912

Kolor znaku: biały, czerwony, brązowy
(531) 29.01.13, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 30 lody, sorbety.

Nr 7/2019

(111) 319789
(220) 2018 07 05
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) CARDINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) cardina
(540)

(210) 487868

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy
(531) 03.07.21, 03.07.24, 29.01.13, 27.03.03, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej
aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, zautomatyzowane usługi płatnicze, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczne
transakcje za pomocą kart kredytowych, emisja kart kredytowych
i debetowych, finansowe usługi w zakresie przedpłacania, obsługa
poleceń zapłaty, obsługa płatności, obsługa transakcji finansowych
online, pobieranie płatności, usługi w zakresie elektronicznych.
(111) 319790
(220) 2018 09 12
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) KOWALEWSKA AGNIESZKA, Szczecin, PL.
(540) JAGAbaby
(540)

(210) 490465

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego online w zakresie artykułów dziecięcych.
(111) 319791
(220) 2018 07 27
(210) 488724
(151) 2019 03 12
(441) 2018 10 22
(732) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, Warszawa, PL.
(540) Festiwal Ambasad
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, pomarańczowy, żółty,
niebieski, zielony, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.07, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, 41 doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, dostarczanie informacji edukacyjnych,
koncerty muzyczne na żywo, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie koncertów, organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie pokazów tanecznych, pokazy na żywo w celach rozrywkowych, pokazy tańca na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, usługi
festiwali muzycznych.
(111) 319792
(151) 2019 04 11

(220) 2018 09 06
(441) 2018 12 03

(210) 490227

Nr 7/2019
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(732) HOLDING EMOCJI !FEST, Lwów, UA.
(540) DRUNK CHERRY
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, zielony, jasnozielony, czerwony,
bordowy, ciemnobordowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 05.07.16
(510), (511) 30 orzechowe wyroby cukiernicze, batony zbożowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, mleczko pszczele (royal jelly),
mąka orzechowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka z tapioki, mąka, wyroby cukiernicze z mąki, bułki, brioszki (drożdżowe
bułeczki), gofry, orzechy w czekoladzie, kawa, kawa niepalona, napoje
kawowe z mlekiem, kakao, napoje kakaowe z mlekiem, kapary, karmelki [cukierki], wyroby cukiernicze, smakowe wyroby cukiernicze
na bazie cukru, krakersy, kukurydza smażona, mąka kukurydziana,
płatki kukurydziane], kurkuma, lód naturalny lub sztuczny, ciasto migdałowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, lody, musy (wyroby
cukiernicze), musy czekoladowe, gałka muszkatołowa], muesli, napoje na bazie kawy], napoje na bazie kakao, napoje na bazie rumianku,
nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady,
z mlekiem, ciasteczka, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, piernik, przyprawy
korzenne, puddingi, cukier puder, słodycze [cukierki], sorbety [lody],
cukierki, herbata, czekolada, napoje czekoladowe z mlekiem, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające
owoce, anyżówka [likier], aperitify, wino, wódka, wiśniówka, gruszecznik [wino], trawienie (alkohole i likiery wspomagające), koktajle, curacao, likiery, miód pitny, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie
piwa, gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, nalewki gorzkie, gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, cydr, alkoholowe (ekstrakty), alkoholowe (esencje), alkoholowe ekstrakty owocowe,
35 pomoc administracyjna w zakresie wniosków o składanie ofert
handlowych, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe,
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz portów lotniczych, analizy kosztów, audyt przedsiębiorstw,
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, outsourcing, doradztwo biznesowe, rachunkowość, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, usługi w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, sporządzanie faktur, przygotowanie listy płac,
przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, pokazy towarów, marketing referencyjny, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi
przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, badania biznesowe, prognozowanie wydarzeń gospodarczych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, usługi
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane przetwarzanie danych, skomputeryzowane zarządzanie danymi,
skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, skomputeryzowane zarządzanie zapasami, działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie
zarządzania-), doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo reklamowe
i marketingowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
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w reklamie, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw marketing, marketing w ramach wydawania oprogramowania, marketing ukierunkowany, badania rynku i badania
marketingowe, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, optymalizacja stron internetowych, organizacja wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, dekoracja wystaw sklepowych, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, ocena możliwości w zakresie
działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, agencje informacji handlowej, badania w zakresie wyszukiwania informacji
handlowych, agencje zatrudnienia, agencje pośrednictwa pracy,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, outsourcing, doradztwo
biznesowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie wywiadu
konkurencyjnego, usługi porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi reprograficzne, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji reklamowych, usługi public relations,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wynajem billboardów, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie fotokopiarek,
wypożyczanie maszyn do pisania i kopiarek, bezpośrednia reklama
pocztowa, publikowanie tekstów reklamowych, produkcja reklam
telewizyjnych i radiowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych
i telewizyjnych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozlepianie plakatów reklamowych, dystrybucja próbek reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, kolportaż próbek,
dystrybucja materiałów promocyjnych, przygotowywanie materiałów reklamowych, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja reklam telewizyjnych, reklamy telewizyjne, reklamy
radiowe i telewizyjne, telemarketing, pozyskiwanie umów dla osób
trzecich, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, 43 usługi kateringowe, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, tymczasowe zakwaterowanie, usługi agencji w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach] [rezerwacja miejsc w pensjonatach, usługi barowe, usługi koktajlbarów, usługi hotelowe, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi kawiarni, usługi
hoteli i moteli, motele, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, usługi snack-barów, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń
do gotowania, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajem budynków przenośnych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami].

(111) 319793
(220) 2018 09 07
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) DROBNY GRZEGORZ, Zator, PL.

(210) 490333
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(540) KRÓWKI ZATORSKIE
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 29.01.12, 03.04.02, 03.04.13, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania na prezenty,
szczelne opakowania z tektury, opakowania z tworzyw sztucznych,
nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, opakowania
na prezenty z tworzyw sztucznych, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, 30 cukierki miętowe, karmelki [cukierki], pomadki [cukierki], 35 bezpośrednia
reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam.
(111) 319794
(220) 2018 10 25
(210) 492029
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) KARBOWSKI DANIEL SPICE4DRINK, Wejherowo, PL.
(540) Spice4Drink Polska SPORZADZONO WG ORYGINALNEJ
RECEPTURY
(540)

Nr 7/2019

(510), (511) 37 instalacja maszyn, renowacja maszyn, demontaż maszyn, przegląd maszyn, naprawa maszyn, usługi instalacji maszyn,
czyszczenie maszyn, naprawa osi do maszyn, instalacja maszyn przemysłowych, naprawa maszyn przemysłowych, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, 42 opracowywanie maszyn przemysłowych, testowanie maszyn, kalibrowanie maszyn, monitorowanie stanu maszyn, badania dotyczące maszyn przemysłowych, badania w zakresie maszyn
produkcyjnych, doradztwo techniczne w projektowaniu maszynerii
do wytwarzania obwodów elektronicznych, planowanie techniczne
i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu maszynowego, badania
dotyczące technologii budowy maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie analizy maszyn,
testowanie funkcjonalności maszyn, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, usługi testowania maszyn rolniczych w ramach kontroli
jakości, projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn
specjalistycznych, programowanie maszyn i urządzeń.

(111) 319796
(220) 2018 09 11
(210) 490417
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) BRZEZIŃSKI SZYMON MS LOGISTICS PARTNER SILESIA,
Siemianowice Śląskie, PL.
(540) MS Logistics
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(111) 319797
(220) 2018 09 12
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA, Lipa, PL.
(540) Z POLSKICH SADÓW I OGRODÓW
(540)

(210) 490457

Kolor znaku: żółty, brązowy, biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.15, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 25.07.08, 02.01.04,
02.01.30, 20.05.25, 20.01.03, 11.03.03
(510), (511) 32 syropy do napojów, syropy do wyrobu napojów, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy do napojów bezalkoholowych, koktajle bezalkoholowe.

(531) 01.17.11, 05.03.13, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 musy deserowe, musy owocowo-warzywne, musy
warzywne, musy owocowe, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, napoje
bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, napoje z soku
pomidorowego, soki, syropy do napojów.

(111) 319795
(220) 2018 09 10
(210) 490371
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) DURID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeworsk, PL.
(540) D DURID
(540)

(111) 319798
(220) 2018 09 13
(210) 490491
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) SOLAREK IZABELA, Bielsko-Biała, PL.
(540) HecklerGroup
(510), (511) 41 doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych,
doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe
[edukacja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe).

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.02,
26.11.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12

(111) 319799
(151) 2019 04 17

(220) 2018 09 18
(441) 2019 01 03

(210) 490687

Nr 7/2019
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(732) KOWALSKI MARCIN, Złotów, PL.
(540) MARAD-DEV
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10, 07.01.24
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo
w zakresie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, agencje nieruchomości, finansowanie inwestycji budowlanych, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie
wynajmu mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi konsultacyjne dotyczące
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości,
usługi deweloperskie w zakresie wyceny, finansowania, udzielania informacji dotyczących nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
wynajem nieruchomości, 37 budowa budynków na zamówienie, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budownictwo, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
nadzór budowlany, usługi budowlane, usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, usługi doradztwa budowlanego, usługi
generalnych wykonawców budowlanych, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy.
(111) 319800
(220) 2018 09 18
(210) 490692
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) BUSGLASS CZURCZAK LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA, Niebylec, PL.
(540) BUS GLASS
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy, biały
(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 szyby do pojazdów, szyberdachy do pojazdów, lusterka do pojazdów, 37 instalowanie i montaż szyb samochodowych,
instalowanie i montaż akcesoriów do pojazdów, nakładanie folii zabezpieczających na szyby, konserwacja i naprawa szyb samochodowych.
(111) 319801
(220) 2018 09 19
(210) 490728
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) GURNIAK ANNA, GURNIAK ELIZA PROVITAL SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) PROVITAL
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, prywatne kliniki medyczne, przychodnie lekarskie, pomoc medyczna, usługi lekarzy specjalistów,
kliniki stomatologiczne, usługi stomatologiczne, stomatologiczna
opieka medyczna i ambulatoryjna, usługi chirurgiczne, usługi pracowni analitycznej i bakteriologicznej, usługi USG i RTG, usługi pogotowia dentystycznego, usługi protetyczne, naprawy protez dentystycznych, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych,
usługi pielęgniarskie.
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(111) 319802
(220) 2018 09 19
(210) 490729
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) GURNIAK ANNA, GURNIAK ELIZA PROVITAL SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) DIAG DENT
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.13,
05.07.13, 02.09.10
(510), (511) 44 usługi medyczne, prywatne kliniki medyczne, przychodnie lekarskie, pomoc medyczna, usługi lekarzy specjalistów,
kliniki stomatologiczne, usługi stomatologiczne, stomatologiczna
opieka medyczna i ambulatoryjna, usługi chirurgiczne, usługi pracowni analitycznej i bakteriologicznej, usługi USG i RTG, usługi pogotowia dentystycznego, usługi protetyczne, naprawy protez dentystycznych, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych,
usługi pielęgniarskie.
(111) 319803
(220) 2018 09 20
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 05
(732) WASIŁYSZYN ANNA LABERGE, Elbląg, PL.
(540) Dr. Decker
(540)

(210) 490782

Kolor znaku: czerwony, różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, preparaty
do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowego, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, środki do płukania do prania, środki do zmywania naczyń, preparaty do czyszczenia podłóg, proszki do prania, środki do prania tkanin, środki
czyszczące, środki do mycia szkła, tabletki do zmywarek, proszek
do zmywarek, detergenty do zmywarek do naczyń, sole wybielające,
środki do czyszczenia toalet, mydła, szampony, preparaty zapachowe, środki zapachowe do pomieszczeń.
(111) 319804
(220) 2018 09 21
(151) 2019 04 16
(441) 2018 12 10
(732) CIEŚLIK ANDRZEJ CONTIMAX, Bochnia, PL.
(540) FISHER KING
(540)

(210) 490798

Kolor znaku: biały, granatowy, żółty, różowy, czarny
(531) 02.01.12, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 żywność przygotowywana z ryb, ryby, ryby w stanie przetworzonym i półprzetworzonym, produkty rybne, konserwy rybne, konserwowane produkty rybne w słoikach, sałatki z ryb,
paprykarz rybny, pasztety z ryb, ryby w galarecie, ryby wędzone,
filety rybne w zalewach octowych, olejowych, olejowo-smakowych
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z owocami i warzywami, filety rybne z przyprawami, ryby w sosach,
pasty rybne, potrawy na bazie ryb, marynaty zimne ze śledzi, sałatki
śledziowe, filety śledziowe z przyprawami, filety śledziowe w sosach
śmietanowych, filety śledziowe w zalewie olejowej z warzywami
i owocami, śledzie w zalewie octowej, śledzie w oleju, śledzie w oliwie, śledzie w śmietanie, śledzie w pomidorach, śledzie z rodzynkami, śledzie po węgiersku, śledzie opiekane w marynacie, koreczki
śledziowe w oleju z przyprawami warzywnymi, rolmopsy, produkty
z owoców morza, konserwowe owoce morza, sałatki frutti di mare,
kawior, skorupiaki nieżywe.

(111) 319805
(220) 2018 09 21
(210) 490820
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 03
(732) ABF Grain Products Limited, Londyn, GB.
(540) FUNNY CRISP
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe, batony zbożowe.
(111) 319806
(220) 2018 09 22
(210) 490847
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płochocin, PL.
(540) Ruskolina Plus
(510), (511) 5 produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne tj. produkty w postaci żeli, maści, kropli, emulsji, sprayów, roztworów, syropów, plastrów, kremów, zestawów, suplementy
diety.
(111) 319807
(220) 2018 10 01
(210) 491123
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 19
(732) NIEWĘGŁOWSKI ŁUKASZ JUBILER, Radzyń Podlaski, PL.
(540) JN NIEWĘGŁOWSKI JUBILER
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria],
biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria, czasomierze [zegarki], diamenty, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, kotwiczki,
[zegarmistrzostwo], kolczyki z metali szlachetnych, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, monety, naszyjniki [biżuteria], obudowy do zegarków,
odznaki z metali szlachetnych, ozdoby z żółtego bursztynu, paski
do zegarków, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica],
pierścionki biżuteria], platyna [metal], przyrządy do mierzenia czasu,
pudełka do eksponowania zegarków, spinki do mankietów, sprężyny
do zegarków, srebro, nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki
zegarowe, wskazówki do zegarów i zegarków, zapięcia do biżuterii,
zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, zegarki, zegary i zegarki elektryczne, złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui
na biżuterię, 36 analizy finansowe, depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, handel walutami i wymiana walut,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, transakcje finansowe,
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania, usługi gwarancyjne, wycena biżuterii, wycena zbiorów
numizmatycznych.

(111) 319808
(220) 2018 10 01
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) GETHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540)
(540)

Nr 7/2019
(210) 491152

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.03.23, 26.11.06, 26.13.25, 29.01.11
(510), (511) 9 podkładki pod myszki, programy komputerowe, publikacje elektroniczne [ładowalne], myszki komputerowe, nagrane filmy,
joysticki, 16 nalepki, naklejki, plakaty, podkładki, podkładki z tektury,
papierowe materiały biurowe, pinezki, biuletyny w dziedzinie gier,
czasopisma branżowe, broszury dotyczące gier, druki w formie obrazów, drukowane materiały piśmienne, karty do kolekcjonowania,
komiksy, katalogi, magazyny w zakresie gier i grania, programy imprez, publikacje reklamowe, 25 odzież, koszulki z długim lub krótkim
rękawem, koszulki polo, koszulki sportowe, odzież codzienna, paski,
nakrycia głowy, czapki z daszkiem, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, bandany, 41 organizacja imprez rozrywkowych, organizacja gier, organizowanie gier i konkursów, organizowanie gier
z udziałem publiczności, organizowanie turniejów rekreacyjnych,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji
dotyczących rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem
Internetu, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów.
(111) 319809
(220) 2015 04 09
(210) 441204
(151) 2019 04 05
(441) 2015 07 20
(732) GM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Władysławowo, PL.
(540) GWIAZDA MORZA
(510), (511) 41 usługi artystów teatralnych, usługi bibliotek objazdowych, chronometria na imprezach sportowych, cyrki, doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, fotografia, instruktaż
w zakresie gimnastyki, usługi świadczone on-line w zakresie gier, gry
hazardowe, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi kasyn w zakresie gier hazardowych, usługi
klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi klubów zdrowia
w zakresie poprawiania kondycji, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie i obsługa konferencji, kształcenie praktyczne jako
pokazy, kultura fizyczna, lunaparki, montaż taśm wideo, usługi muzeów w zakresie wystaw, nagrywanie filmów na taśmach wideo jako
filmowanie, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, nocne kluby,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych jako rozrywka, obsługa pól
golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, prowadzenie ogrodów zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów w zakresie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć o charakterze rozrywkowym, organizowanie spektakli jako impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestr, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, postsynchronizacja, pozowanie dla artystów,
producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć
fitness, produkcja przedstawień teatralnych, przedszkola, nauczanie
przedszkolne, planowanie przyjęć o charakterze rozrywkowym, publi-
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kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja
o rozrywce, rozrywka jako widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale
koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli
na żywo, sporządzanie napisów np. do filmów w wersji oryginalnej,
sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, usługi studiów nagrań, szkoły z internatem, wypożyczanie taśm wideo, telewizyjne programy rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie
ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji biletów w zakresie rozrywki,
usługi kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego publikacji,
inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi tłumaczy, usługi trenerskie, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, informacje
o wypoczynku, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie
filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset
wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu
sportowego z wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie zabawek, edukacja
na wyższych uczelniach, organizowanie i obsługa zjazdów, wszystkie
wyżej wymienione usługi z wyłączeniem usług w zakresie nauczania
religii, fotoreportaży, publikowania książek, wypożyczania książek,
pisania tekstów innych niż reklamowe lub elektroniczne, publikowania tekstów innych niż reklamowe lub elektroniczne, 43 bary szybkiej
obsługi tzw. snack-bary, biura lub agencje zakwaterowania w hotelach
i pensjonatach, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele, hotele dla zwierząt, kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, restauracje, restauracje samoobsługowe,
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach,
stołówki, usługi barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń
kempingowych, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia
takie jak mityngi i narady, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania,
żłobki, 44 usługi w zakresie akwakultury, aromaterapia, usługi banków
krwi, chiropraktyka, chirurgia drzew, chirurgia plastyczna, niszczenie
chwastów, detoksykacja po przedawkowaniu środków odurzających,
domy opieki, fizjoterapia, fizykoterapia, hodowla zwierząt, hospicja,
implantacja (wszczepianie) włosów, układanie kompozycji kwiatowych, usługi farmaceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych, łaźnie publiczne, łaźnie tureckie, manicure, masaż, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, opieka pielęgniarska, medyczna,
opieka zdrowotna, usługi optyczne, ośrodki zdrowia, placówki opieki
pielęgniarskiej, pomoc medyczna, pomoc weterynaryjna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii,
projektowanie krajobrazów, porady psychologiczne, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew dla celów kompensacji emisji dwutlenku węgla, salony fryzjerskie, salony piękności, usługi
sanatoriów, usługi saun, usługi solariów, stomatologia, usługi z zakresu
szkółek roślinnych, szpitale, usługi sztucznego zapłodnienia metodą
inseminacji, tatuowanie, terapeutyczne usługi, tępienie szkodników
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, pielęgnacja trawników, usługi
klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położnych,
usługi telemedyczne, wykonywanie, układanie wieńców, usługi wizażystów, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu
rolniczego, wypożyczanie urządzeń sanitarnych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, usługi zapładniania metodą in vitro .

(111) 319810
(220) 2015 04 09
(210) 441205
(151) 2019 04 05
(441) 2015 07 20
(732) GM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Władysławowo, PL.
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(540) GWIAZDA MORZA
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.17, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi artystów teatralnych, usługi bibliotek objazdowych, chronometria na imprezach sportowych, cyrki, doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, fotografia, instruktaż
w zakresie gimnastyki, usługi świadczone on-line w zakresie gier, gry
hazardowe, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi kasyn w zakresie gier hazardowych, usługi
klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi klubów zdrowia
w zakresie poprawiania kondycji, usługi w zakresie kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie i obsługa konferencji, kształcenie praktyczne jako
pokazy, kultura fizyczna, lunaparki, montaż taśm wideo, usługi muzeów w zakresie wystaw, nagrywanie filmów na taśmach wideo jako
filmowanie, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, nocne kluby,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych jako rozrywka, obsługa pól
golfowych, obsługa sal kinowych, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, prowadzenie ogrodów zoologicznych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenia warsztatów w zakresie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie przyjęć o charakterze rozrywkowym,
organizowanie spektakli jako impresariat, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi orkiestr, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, postsynchronizacja,
pozowanie dla artystów, producenckie usługi muzyczne, produkcja
filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, produkcja przedstawień teatralnych, przedszkola, nauczanie przedszkolne, planowanie przyjęć
o charakterze rozrywkowym, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, rezerwacja
miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka jako
widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier,
wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie
napisów np. do filmów w wersji oryginalnej, sprawdziany edukacyjne,
studia filmowe, usługi studiów nagrań, szkoły z internatem, wypożyczanie taśm wideo, telewizyjne programy rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
usługi dystrybucji biletów w zakresie rozrywki, usługi kaligrafii, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów
reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi tłumaczy, usługi trenerskie, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów
sportowych, wynajmowanie stadionów, informacje o wypoczynku,
wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów
kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo,
wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
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wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wypożyczanie zabawek, edukacja
na wyższych uczelniach, organizowanie i obsługa zjazdów, wszystkie
wymienione wyżej usługi z wyłączeniem usług w zakresie nauczania
religii, fotoreportaży, publikowania książek, wypożyczania książek,
pisania tekstów innych niż reklamowe lub elektroniczne, publikowania tekstów innych niż reklamowe lub elektroniczne, 43 bary szybkiej
obsługi tzw.snack-bary, biura lub agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy
turystyczne, hotele, hotele dla zwierząt, kafeterie, bufety, kawiarnie,
wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi w zakresie wyposażenia
i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów wakacyjnych
w zakresie zakwaterowania, wynajem urządzeń oświetleniowych,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia takie jak mityngi i narady, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, żłobki, 44 usługi w zakresie akwakultury, aromaterapia, usługi banków krwi, chiropraktyka, chirurgia drzew, chirurgia
plastyczna, niszczenie chwastów, detoksykacja po przedawkowaniu
środków odurzających, domy opieki, fizjoterapia, fizykoterapia, hodowla zwierząt, hospicja, implantacja (wszczepianie) włosów, układanie kompozycji kwiatowych, usługi farmaceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych, łaźnie publiczne, łaźnie tureckie,
manicure, masaż, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, opieka
pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne, ośrodki zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, pomoc weterynaryjna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady w zakresie farmakologii, projektowanie krajobrazów, porady
psychologiczne, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie,
sadzenie drzew dla celów kompensacji emisji dwutlenku węgla, salony fryzjerskie, salony piękności, usługi sanatoriów, usługi saun, usługi
solariów, stomatologia, usługi z zakresu szkółek roślinnych, szpitale,
usługi sztucznego zapłodnienia metodą inseminacji, tatuowanie, terapeutyczne usługi, tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, pielęgnacja trawników, usługi klinik medycznych, usługi
kuracji uzdrowiskowych, usługi położnych, usługi telemedyczne, wykonywanie, układanie wieńców, usługi wizażystów, wypożyczanie
sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu rolniczego, wypożyczanie urządzeń sanitarnych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, usługi zapładniania metodą
in vitro.

(111) 319811
(220) 2015 06 08
(210) 443365
(151) 2019 04 10
(441) 2015 09 28
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) P
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 4 gaz płynny, benzyny, paliwa, oleje napędowe, opałowe i smarowe, parafina, 35 sprzedaż detaliczna polegająca na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich towarów w sklepach stacji paliw
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, w zakresie
następujących towarów: artykuły spożywcze, przemysłowe, motoryzacyjne, papiernicze, czasopisma, napoje energetyzujące, soki i napoje owocowe, wody mineralne, napoje alkoholowe, syropy, koncentraty do przyrządzania napojów, napoje izotoniczne, książki, mapy,
atlasy samochodowe, okulary słoneczne, ładowarki do telefonów
komórkowych, usługi w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego
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paliwami stałymi, ciekłymi, gazowymi, sprzedaż hurtowa polegająca
na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich paliw, benzyn, olejów, płynów do samochodów, różnych akcesoriów samochodowych i motoryzacyjnych, usługi w zakresie administrowania programem rabatów
umożliwiającym uczestnikom uzyskanie zniżek na towary i usługi
w zakresie wydawania i obsługi kart stałego klienta, 37 usługi stacji
obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), usługi motoryzacyjne
prowadzone na stacjach paliw, mianowicie usługi myjni samochodowych, usługi zabezpieczanie pojazdów przed korozją, usługi wymiana olejów, usługi w zakresie napraw pojazdów i przyczep, usługi
wymiany opon, usługi bieżnikowania opon, usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw.

(111) 319812
(220) 2015 06 11
(210) 443483
(151) 2019 04 16
(441) 2015 09 28
(732) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem, PL.
(540) BIAŁY MIŚ
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki toaletowe, preparaty do odświeżania, olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne, środki
do czyszczenia zębów, wata do celów kosmetycznych, ręczniki oraz
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi,
patyczki z watą do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne, dezodoranty osobiste, odświeżacze do ust, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, preparaty do usuwania farb, lakierów, wosk krawiecki i szewski,
preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 plastry, materiały opatrunkowe,
preparaty i artykuły higieniczne, chusteczki odkażające, odświeżacze
powietrza, podpaski higieniczne i tampony menstruacyjne, wkładki
higieniczne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, patyczki do czyszczenia uszu do celów medycznych, apteczki pierwszej pomocy
wyposażone, środki odkażające, dezynfekcyjne, materiały do plombowania zębów oraz protetyki, wosk dentystyczny, ręczniki oraz
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, nasączone płatki
lecznicze, odświeżacze do ubrań i tkanin, żywność dla niemowląt,
preparaty przeciw odmrożeniom, suplementy diety, produkty farmaceutyczne, leki, wyciągi i wywary do celów leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, środki
do kąpieli leczniczych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
produkty weterynaryjne: obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt,
leki do celów weterynaryjnych, preparaty do mycia zwierząt, środki przeciwinsektowe dla zwierząt, środki do niszczenia szkodników,
środki odstraszające owady, owadobójcze, przeciwmolowe, środki chwastobójcze, grzybobójcze, 16 papier toaletowy, papierowe:
chusteczki do nosa, ręczniki, serwetki oraz obrusy, chusteczki higieniczne, płatki papierowe do demakijażu, torby i worki do pakowania i zawijania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, noże do papieru, 21 zraszacze, wazony,
tace do wysiewu nasion, wsporniki do podtrzymywania kwiatów
doniczkowych, uchwyty do bukietów, szczotki do trawników, strzykawki do użytku w ogrodzie, spryskiwacze, rękawice ogrodnicze, pojemniki na kwiaty, podstawki do doniczek, misy oraz kosze na rośliny,
konewki, dysze do węży, donice do roślin, przybory kosmetyczne
i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania
i czyszczenia, szczotki i artykuły szczotkarskie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, artykuły do odzieży i ubrań-deski
do prasowania, suszarki na pranie, do bielizny, do ubrań, ściereczki
ochronne do prasowania, przyrządy do ściągania butów, prawidła
do butów, prasy do spodni, do krawatów, nieelektryczne przybory
do pastowania butów, podstawki pod żelazka do prasowania, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, szmatki do butów, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje
świąteczne i sztuczne choinki, gry, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek.
(111) 319813
(220) 2017 12 27
(210) 480519
(151) 2019 03 13
(441) 2018 10 22
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) Tao Tao harmonia smaków Makaron Ryżowy Spaghetti Rice
Spaghetti BEZGLUTENOWY
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(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, szary, zielony
(531) 25.01.15, 05.09.17, 05.03.11, 08.07.03, 11.03.05, 11.03.08,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 potrawy na bazie ryżu, makaron i potrawy na bazie
makaronu.
(111) 319814
(220) 2018 07 09
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 03
(732) BIELSKA DOROTA, Kajetany, PL.
(540) MUM&CO.
(540)

(210) 488007
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(111) 319816
(220) 2017 12 29
(210) 480658
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) START & GO
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, preparaty wysokoproteinowe jako suplementy diety,
w tym koncentraty, dodatki i substancje odżywcze wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki do żywności
do celów niemedycznych, na bazie kwasów tłuszczowych Omega 3
z dodatkiem magnezu i/lub wapnia i/lub witamin, dodatki do żywności na bazie białek, tłuszczy, kwasów tłuszczowych, z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, pojedynczo
i w zestawach, 29 produkty spożywcze na bazie mleka, jogurtu, owoców, warzyw i roślin oleistych, wzbogacone witaminami, minerałami
i proteinami, białko do celów kulinarnych, preparaty wysokoproteinowe na bazie mleka, jogurtu, owoców, warzyw i roślin oleistych,
w tym koncentraty i substancje odżywcze wzbogacone witaminami,
solami mineralnymi i aminokwasami, proteinowe batony na bazie
mleka, jogurtu, owoców, warzyw i roślin oleistych, bogate w składniki odżywcze, przekąski z owoców, przekąski na bazie warzyw,
30 preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne na bazie zbóż,
mąki, kasz spożywczych, muesli, w tym koncentraty i substancje odżywcze węglowodanowe na bazie zbóż, mąki, kasz spożywczych,
muesli, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, nie do celów medycznych, gotowe do spożycia batony z ziaren,
batony zbożowe, batony energetyczne, wysokoproteinowe batony
zbożowe, batony na bazie owsa i ryżu z dodatkiem mleka albuminowego, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, kasza
z ziarna pszennego, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski
na bazie zbóż, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, muesli składające się głównie z preparatów zbożowych, desery z muesli, przekąski wytwarzane z muesli,
preparaty zbożowe, preparaty zbożowe zawierające otręby z owsa.
(111) 319817
(220) 2018 06 27
(210) 487584
(151) 2019 03 07
(441) 2018 08 20
(732) PURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Adamowo, PL.
(540) purbo SKUTECZNE Z NATURY
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 02.09.01
(510), (511) 18 plecaki, torby, portfele, kopertówki, portmonetki, sakwy, torebki.
(111) 319815
(220) 2017 10 25
(210) 478175
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 22
(732) EXPLOSION CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) EXPLOSION
(510), (511) 35 reklama działalności usługowej związanej z prowadzeniem działalności rozrywkowej typu kluby rozrywkowe, dyskoteki, kasyna, reklama działalnosci zwiazanej z prowadzeniem studia
nagrań, studia filmowego, reklama działalnosci zwiazanej z prowadzeniem restauracji, reklama działalności zwiazanej z wynajmowaniem pomieszczeń., 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą
klubów rozrywkowych i dyskotek, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi kasyn jako gier hazardowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, nocnych klubów, usługi stidia nagrań muzycznych, usługi studia filmowego., 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, kafeterie (bufety), usługi restauracyjne w zakresie sprzedaży posiłków zarówno stacjonarne, jak
i z dostawą, wynajmowanie pomieszczeń użytkowych na imprezy
rozrywkowe, wynajmowanie sal na posiedzenia (mityngi, narady).

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 24.09.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 płyny do chłodnic, woda demineralizowana, nie do celów medycznych, 3 płyny do spryskiwaczy szyb, środki do mycia silników, pasty do mycia rąk, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów: płyny do chłodnic, woda demineralizowana, nie do celów
medycznych, płyny do spryskiwaczy szyb, środki do mycia silników,
pasty do mycia rąk, chemikalia do oczyszczania gazów spalinowych
w procesach chemicznych, chemikalia zmniejszające emisję substancji
szkodliwych w gazach spalinowych silników spalinowych pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży różnorodnych artykułów oraz pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary z katalogów, używając środków telekomunikacji lub w sklepach stacjonarnych.
(111) 319818
(220) 2018 07 02
(210) 487734
(151) 2019 04 15
(441) 2018 11 05
(732) BIOVIRTUS RESEARCH SITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) BioVirtus Research Site
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.18
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, próby
kliniczne, 44 usługi medyczne.
(111) 319819
(220) 2018 07 03
(210) 487795
(151) 2019 03 15
(441) 2018 10 29
(732) Chanel SARL, Genewa, CH.
(540) SUPERLEGGERA
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy oraz wyroby z metali
szlachetnych lub pokrywane nimi, kamienie szlachetne, biżuteria,
pierścionki, kolczyki, naszyjniki, wisiorki, broszki [biżuteria], spinki
do mankietów, bransoletki, biżuteria do noszenia na głowie, zawieszki [biżuteria], szpilki do krawatów, ozdobne szpilki, medale, breloczki z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, ozdoby do kapeluszy
z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, ozdoby do butów z metali
szlachetnych lub pokrywane nimi, dzieła sztuki z metali szlachetnych
lub pokrywane nimi, etui na biżuterię z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, odznaki do noszenia na piersi z metali szlachetnych
lub pokrywane nimi, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, budziki, zegary, zegarki, zegarki na rękę, paski do zegarków, paski
do zegarków na rękę, bransoletki do zegarków, koperty do zegarków,
obudowy zegarków.
(111) 319820
(220) 2018 07 13
(210) 488217
(151) 2019 03 22
(441) 2018 10 22
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PLAY YOUR WAY
(510), (511) 9 zasilenie konta telefonicznego w telekomunikacyjnej
usłudze przedpłaconej, przedpłacone karty telefoniczne, kodowane
przedpłacone karty kredytowe, karty (karty zdrapki) zasilające konto w telekomunikacyjnej usłudze przedpłaconej, aplikacje mobilne
umożliwiające realizację przekazów pieniężnych tzw. peer-to-peer (P2P), aplikacje mobilne umożliwiające realizację internetowych
przekazów pieniężnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację
płatności mobilnych, aplikacje mobilne umożliwiające realizację mikropłatności oraz płatności za pośrednictwem sieci Internet, karty
bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty
identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające
płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane i komputery, aparatura elektroniczna do weryfikacji
autentyczności kart bankowych, oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe,
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, oprogramowanie do gier, sprzęt komputerowy do gier komputerowych działający z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
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urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki
książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier
wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach
CD-ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 38 usługi transmisji strumieniowej,
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi
przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez
portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania wysyłania poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usług przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usług informacyjne i doradcze
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów
i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu,
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego,
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów,
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny,
wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego
i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści
informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach,
konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym
przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja kablowa, transmisja
programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi
wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów
komórkowych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi
telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie za pomocą przekazu
satelitarnego, komputerowego, 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, transmisja głosu,
danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług.
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(111) 319821
(220) 2018 08 03
(210) 488984
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 05
(732) NOWAK TOMASZ, Puszczykowo, PL.; CIESIELSKA KAROLINA,
Puszczykowo, PL.
(540) PIZZA naturalna
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony, żółty, czarny
(531) 01.15.01, 08.01.16, 26.03.23, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta, ciasto na pizzę, pizza, desery, 43 usługi restauracyjne, cateringowe, usługi polegające na zamawianiu żywności
poprzez komputerową sieć on-line, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 45 prawne administrowanie licencjami, franszyza.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 319822
(220) 2018 08 28
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 19
(732) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL.
(540) TriBeCa New York
(540)

(210) 489811

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na szkła
kontaktowe, części do okularów, zauszniki do okularów, sznureczki
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych.
(111) 319823
(220) 2018 08 28
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 19
(732) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL.
(540) TriBeCa-Fashion
(540)

(210) 489812

Kolor znaku: czarny
(531) 29.01.08, 27.05.01
(510), (511) 9 artykuły optyczne, okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkła do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na szkła
kontaktowe, części do okularów, zauszniki do okularów, sznureczki
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, łańcuszki do okularów
i okularów przeciwsłonecznych.
(111) 319824
(220) 2018 08 20
(210) 489488
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 24
(732) NAROLSKI PAWEŁ BEATFIT, Łódź, PL.
(540) ELITE DANGEROUS
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki [chustki], bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
biustonosze, body, bokserki, buty sportowe, czapki [nakrycia głowy],
getry, leginsy, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszulki, koszule, kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, majtki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, ocieplacze, odzież, odzież gimnastyczna, odzież sportowa, odzież funkcyjna,
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opaski na głowę, rękawiczki z jednym palcem, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, taśmy do spodni pod stopy, getry zakładane na buty,
28 przyrządy do gimnastyki, przyrządy mechaniczne do gimnastyki,
artykuły gimnastyczne, bloki startowe, dyski sportowe, ekspandery,
hantle, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania
piłek, nakolanniki, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], pasy do podnoszenia ciężarów
[artykuły sportowe], przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
stacjonarne rowery treningowe, suspensoria dla sportowców, uprząż
wspinaczkowa, worki treningowe, artykuły sportowe.

(111) 319825
(220) 2018 08 24
(210) 489678
(151) 2019 03 18
(441) 2018 10 01
(732) KOROL PAULINA, Gdańsk, PL.
(540) Pole Gang & Fit Gang
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 41 zawody
sportowe, doradztwo w zakresie treningu sportowego, edukacja
sportowa i rozrywka, fitness kluby, nauka aerial fitness, nauka tańca,
obozy sportowe.
(111) 319826
(220) 2007 12 01
(151) 2019 04 01
(441) 2010 08 30
(732) „MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MPAY
(540)

(210) 372752

Kolor znaku: fioletowy, żółty
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 automaty sprzedające, 35 sprzedaż, pośrednictwo
w sprzedaży przez Internet artykułów spożywczych, rolnych, alkoholowych, bezalkoholowych, tytoniowych, włókienniczych, z tworzywa sztucznego, porcelanowych, ceramicznych, szklanych, metalowych, gumowych, meblowych, chemicznych, kosmetycznych,
farmaceutycznych, weterynaryjnych, tekstylnych, dla dzieci, motoryzacyjnych, turystycznych, sportowych, budowlanych, przemysłowych, grzewczych, oświetleniowych, chłodzących, sanitarnych,
dekoratorskich, piśmiennych, papierowych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, wybuchowych, sztucznych ogni, chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych, ortopedycznych, wzornictwa przemysłowego, myśliwskich, wędkarskich, dla zwierząt, ogrodniczych,
odzieżowych, skórzanych, zabawek, instrumentów muzycznych,
dzieł sztuki, maszyn i obrabiarek, narzędzi i elektronarzędzi, części
i akcesoriów do wymienionych artykułów.
(111) 319827
(220) 2007 12 01
(151) 2019 04 01
(441) 2010 08 30
(732) „MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MPAY
(540)

(210) 372753

(531) 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 7 automaty sprzedające, 35 sprzedaż, pośrednictwo
w sprzedaży przez Internet artykułów spożywczych, rolnych, alkoholowych, bezalkoholowych, tytoniowych, włókienniczych, z tworzywa sztucznego, porcelanowych, ceramicznych, szklanych, metalowych, gumowych, meblowych, chemicznych, kosmetycznych,
farmaceutycznych, weterynaryjnych, tekstylnych, dla dzieci, motoryzacyjnych, turystycznych, sportowych, budowlanych, przemysłowych, grzewczych, oświetleniowych, chłodzących, sanitarnych,
dekoratorskich, piśmiennych, papierowych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, wybuchowych, sztucznych ogni, chirurgicznych, me-
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dycznych, stomatologicznych, ortopedycznych, wzornictwa przemysłowego, myśliwskich, wędkarskich, dla zwierząt, ogrodniczych,
odzieżowych, skórzanych, zabawek, instrumentów muzycznych,
dzieł sztuki, maszyn i obrabiarek, narzędzi i elektronarzędzi, części
i akcesoriów do wymienionych artykułów.

(111) 319828
(220) 2012 09 11
(210) 404680
(151) 2019 02 19
(441) 2012 12 17
(732) KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) TRILAC PLUS
(510), (511) 5 produkty lecznicze, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, wszystkie wyżej wymienione z wyłączeniem towarów przeznaczonych dla zwierząt lub
dla użytku weterynaryjnego.
(111) 319829
(220) 2018 07 02
(210) 487724
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Poziominki
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe, dżemy,
galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt, kefir, koktajle
mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców
suszonych, mrożone owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek,
oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane,
orzechy jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce suszone,
kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane,
pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wiórki kokosowe, galaretki owocowe,, 30 batony muesli i batony
na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów
zbożowych, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada,
mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki do ciast, muesli, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, przekąski wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce, wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, polewa czekoladowa, 31 mieszanki owocowe
świeże, migdały jako owoce, nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe, orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy
laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.
(111) 319830
(220) 2017 11 30
(210) 479571
(151) 2019 04 18
(441) 2018 11 26
(732) TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE ENVIRONMENTAL SCIENCE
AND TECHNOLOGY CO.,LTD., Tianjin, CN.
(540) Everspring
(510), (511) 11 instalacje do uzdatniania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody.
(111) 319831
(220) 2017 02 27
(210) 468150
(151) 2019 04 12
(441) 2017 07 24
(732) ARTEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) ARTEMA
(510), (511) 36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz
obsługi nieruchomości, działalność inwestycyjno-budowlana (deweloperska), pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami,
usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz
majątkiem, usługi wyceny mienia i majątku.
(111) 319832
(220) 2018 09 12
(151) 2019 04 25
(441) 2018 12 17
(732) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL.

(210) 490466
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(540) SURFA SCAN
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 26.03.23, 26.04.01, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 9 przyrządy pomiarowe, czujniki pomiarowe, urządzenia
pomiarowe, laserowe systemy pomiarowe, elektroniczne czujniki
pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe
czujnikowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe
elektryczne, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia pomiarowe do narzędzi, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem,
skanery ręczne, przenośne skanery, urządzenia kontrolno-pomiarowe do oceny jakości przygotowania powierzchni, urządzenia kontrolno-pomiarowe do oceny chropowatości powierzchni, urządzenia
kontrolno-pomiarowe do oceny czystości powierzchni.
(111) 319833
(220) 2018 10 04
(210) 491274
(151) 2019 04 18
(441) 2018 12 03
(732) OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GSA Platform
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i do prac badawczych, w szczególności hel, azot i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe do benzyny, 4 gaz ziemny i skroplony
gaz ziemny, paliwa, w tym paliwa gazowe i ciekłe, ropa naftowa,
produkty ropopochodne, dodatki niechemiczne do paliw, sprężony
gaz ziemny CNG, skroplony gaz ziemny LNG, 6 rurociągi, zbiorniki
do przechowywania paliw, przewody ciśnieniowe i rozdzielniki z metalu, w tym rury doprowadzające gaz, budowlane materiały metalowe, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, rudy
metali, rury i rurociągi metalowe, metalowe zbiorniki i butle do gazu
pod ciśnieniem, części metalowe do urządzeń przeznaczonych
do gazu płynnego i gazu sprężonego, w tym kratownice, kołnierze
i krany, 7 urządzenia do przetwarzania ropy, maszyny do użytku
w dziedzinie prac poszukiwawczych i eksploatacji źródeł energii, generatory gazu, maszyny i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu,
maszyny do rafinacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, urządzenia kontrolujące przepływ gazu (zawory
gazowe), urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji, chłodzenia
i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 35 usługi w zakresie sprzedaży gazu
ziemnego, skroplonego gazu ziemnego, paliw gazowych i ciekłych,
ropy naftowej, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych
i umów dla osób trzecich w zakresie dystrybucji i magazynowania
gazu, analizy rynku, usługi aukcyjne, usługi aukcyjne on-line, organizowanie aukcji, prowadzenie aukcji, organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi handlowe online,
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, budowa, instalacja, konserwacja
i naprawy infrastruktury do transportu gazu, w tym rurociągów
i terminali gazu skroplonego, usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz doradz-
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two i konserwacja w tym zakresie, usługi w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji
grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, usługi w zakresie obsługi
i naprawy pojazdów, usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie
eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie
budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie
wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów,
linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych
usług, 38 telekomunikacja, usługi w zakresie telefonii stacjonarnej
i ruchomej, usługi telegraficzne, usługi w zakresie transmisji danych
i teleinformatyki, usługi w zakresie radiokomunikacji, 39 magazynowanie, przesyłanie i dystrybucja gazu ziemnego, skroplonego gazu
ziemnego, paliw gazowych i ciekłych, ropy naftowej, usługi w zakresie transportu i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego
i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi w zakresie
transportu poprzez rurociągi, usługi w zakresie bezzbiornikowego
magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach,
usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakresie energii, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii, usługi w zakresie przetwarzania gazu
ziemnego oraz ropy naftowej i produktów jej rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów rafinacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 badania oraz usługi-naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, usługi inżynierskie, zwłaszcza w dziedzinie transportu gazu, zaopatrywania w gaz, ciepło i energię oraz używania
gazu ziemnego, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo techniczne w kwestiach transportu i magazynowania gazów
i cieczy, doradztwo energetyczne, usługi w zakresie badań, prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz projektowania
inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, usługi w zakresie
planowania urbanistycznego.

(111) 319834
(220) 2018 10 18
(151) 2019 04 18
(441) 2018 11 26
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ż-appka
(540)

(210) 491757

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy komputerowe do pobrania, programy
komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami
komputerowymi, programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy i oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, elektroniczne wyświetlacze
reklam, platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie do aplikacji
internetowych, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do łączności maszyna-maszyna [m2m], aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych
do pojazdów, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji
i baz danych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania
danymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania
informacjami, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs
programowania aplikacji (API), aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramo-
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wanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi,
oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, 35 obsługa
programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administrowanie programami lojalności konsumenta, usługi w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych,
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie przeprowadzania badań
rynkowych dotyczących lojalności klientów, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja personelu,
usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji
pracowników, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja reklam, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marketing,
analizy odbioru reklamy, reklama rekrutacji personelu, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, badania w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi badawcze
związane z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w mediach elektronicznych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online
w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, badanie działalności gospodarczej i rynku, badanie
rynku, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy
biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz,
badania rynkowe, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, analizy i raporty statystyczne, sporządzanie
raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 36 przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, obsługa kart do transakcji
płatniczych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem
internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej
aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie wielu opcji
płatniczych za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze, wydawanie kart przed-
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płaconych i bonów, emisja bonów wartościowych w związku
z programami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych jako
nagroda za lojalność klienta, emisja bonów wartościowych w ramach
programu członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane
z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie dostępu
do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, dostarczanie dokumentów online
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, telekomunikacyjne
usługi dostępowe, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych,
zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do stron internetowych,
zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie dostępu
do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu
do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie
dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, łączność poprzez
sieci komputerowe i dostęp do internetu, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci
przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w internecie i innych mediach, transmisja
krótkich wiadomości [sms], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów,
usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, 42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitalizacja dokumentów, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, programowanie
oprogramowania do reklamy online, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie
i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych,
konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji
mobilnych do pobrania.

(111) 319835
(220) 2018 10 18
(210) 491758
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 03
(732) PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przęsocin, PL.
(540) PROKA
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 26.11.06, 26.03.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

Nr 7/2019

(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych urządzeń gospodarstwa domowego
i ogrodniczego, części instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych, usługi zarządzania stronami internetowymi, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi reklamowe świadczone
za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, analizy rynkowe, badanie rynku, badania opinii publicznej, badania marketingowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), edytorskie usługi w zakresie
reklamy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
komputerowe bazy danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach
komputerowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 40 wypożyczanie generatorów, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych
i grzewczych, 44 wynajem urządzeń ogrodniczych o napędzie spalinowym lub elektrycznym, w tym kosiarek, pilarek, glebogryzarek.

(111) 319836
(220) 2018 10 23
(210) 491881
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) PTS RABKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokiciny Podhalańskie, PL.
(540) PTS RABKA
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 01.03.02, 26.01.13, 26.02.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 produkty z tworzyw sztucznych do wytwarzania gotowych towarów-taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna, taśma ostrzegawcza, płyty ochronne z tworzywa sztucznego, taśma lokalizacyjna, taśma odgrodzeniowa.
(111) 319837
(220) 2018 10 23
(210) 491882
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) PTS RABKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokiciny Podhalańskie, PL.
(540) PTS RABKA
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 01.03.02, 26.02.13, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 produkty z tworzyw sztucznych do wytwarzania gotowych towarów-taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna, taśma ostrzegawcza, płyty ochronne z tworzywa sztucznego, taśma lokalizacyjna, taśma odgrodzeniowa.
(111) 319838
(220) 2018 10 23
(210) 491884
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) PTS RABKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokiciny Podhalańskie, PL.
(540) PTS
(510), (511) 17 produkty z tworzyw sztucznych do wytwarzania gotowych towarów-taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna, taśma ostrzegawcza, płyty ochronne z tworzywa sztucznego, taśma lokalizacyjna, taśma odgrodzeniowa.

Nr 7/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 319839
(220) 2018 10 30
(210) 492183
(151) 2019 04 23
(441) 2018 12 17
(732) SIUDEK JUSTYNA FIRMA HANDLOWA IN-HOME, Nowe, PL.
(540) TAGRED
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki metalowe, rozciągarki
do taśm żelaznych (łączniki napinające), 7 agregaty prądotwórcze,
spawarki inwertorowe, spawarki transformatorowe, nagrzewnice
gazowe, nagrzewnice elektryczne, wkrętarki, młotowkrętarki, myjki ciśnieniowe elektryczne, myjki ciśnieniowe spalinowe, pompy
do brudnej i do czystej wody, pompy z rozdrabniaczem, wiertarki
elektryczne, szlifierki, podnośniki hydrauliczne, brzeszczoty pił [części maszyn], diamenty szklarskie będące częściami maszyn, frezarki,
giętarki, gładziarki, gwinciarki, maszyny do obróbki kamienia, lutownice elektryczne i gazowe, młoty mechaniczne, narzędzia ręczne
o napędzie innym niż ręczny, imaki do narzędzi do obrabiarek, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, lutownice, noże do maszyn,
nożyce elektryczne i ogrodowe, przecinaki do maszyn, obrabiarki,
okładziny szczęk hamulcowych do maszyn, osłony maszyn, ostrza
[części maszyn], elektryczne ostrzałki do noży, maszyny do ostrzenia,
stoły do pił [części maszyn], piły o napędzie innym niż ręczny, podstawy maszyn [statywy], pompy, prasy, prostownice do blach [maszyny],
przebijaki do użytku z obrabiarkami, przecinarki [obrabiarki], roboty
przemysłowe, silniki do maszyn, smarownice, elektryczne urządzenia
do spawania, sprężarki, strugarki, szlifierki, maszyny do obróbki szkła,
tarcze (szlifierskie) [części maszyn], transportery, turbosprężarki,
uchwyty wiertarskie [części maszyn], walcarki, wytłaczarki, frezarko-wiertarki, kosy spalinowe, 8 piły ręczne, młotowiertarki ręczne, klucze maszynowe, klucze nastawne, klucze nasadowe, młotki, siekiery,
gwintowniki, pokrętła, brzeszczoty pił, diamenty szlifierskie, dłuta,
przecinaki, dobijaki, gwintownice, imadła, lewarki, młoty, narzędzia
ręczne sterowane ręcznie, nożyce, noże, nożyczki, obcęgi, obcinacze, rozwiertaki, osełki, ostrza [narzędzia ręczne], ostrzałki, narzędzia
do ostrzenia, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, ręczne narzędzia
do polerowania powierzchni, przebijaki, przecinaki, strugi, tarcze
ścierne, narzędzia ręczne, przyrządy ręczne do ścierania, tarcze szlifierskie ręczne, wiertła, zaciski blokujące [narzędzia ręczne], pasy
na narzędzia, torby na narzędzia przypinane do pasów, 9 rękawice
ochronne, kaski ochronne, odzież ochronna, maski ochronne, urządzenia pomiarowe, przyłbice do spawania, urządzenia do ładowania
baterii, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, prostowniki,
11 urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], lampy oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 17 węże, węże gaśnicze, niemetalowe węże elastyczne, 20 szafki
na narzędzia, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem internetu następujących towarów: metalowe skrzynki, pojemniki metalowe, rozciągarki do taśm żelaznych, agregaty
prądotwórcze, spawarki inwertorowe, spawarki transformatorowe,
nagrzewnice gazowe, nagrzewnice elektryczne, wkrętarki, młotowkrętarki, myjki ciśnieniowe elektryczne, myjki ciśnieniowe spalinowe,
pompy do brudnej i do czystej wody, pompy z rozdrabniaczem, wiertarki elektryczne, szlifierki, podnośniki hydrauliczne, brzeszczoty pił,
diamenty szklarskie, frezarki, giętarki, gładziarki, gwinciarki, maszyny do obróbki kamienia, lutownice, młoty mechaniczne, narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, imaki do narzędzi, narzędzia
ręczne sterowane mechanicznie, lutownice, noże, nożyce, przecinaki, obrabiarki, okładziny szczęk hamulcowych do maszyn, osłony
maszyn, ostrza, elektryczne ostrzałki do noży, maszyny do ostrzenia,
stoły do pił, piły o napędzie innym niż ręczny, podstawy maszyn,
pompy, prasy, prostownice, przebijaki, przecinarki, roboty, silniki,
smarownice, elektryczne urządzenia do spawania, sprężarki, strugarki, szlifierki, maszyny do obróbki szkła, tarcze szlifierskie, transportery, turbosprężarki, uchwyty wiertarskie, walcarki, wytłaczarki,
frezarko-wiertarki, kosy spalinowe, piły ręczne, młotowiertarki ręczne, klucze maszynowe, klucze nastawne, klucze nasadowe, młotki,
siekiery, gwintowniki, pokrętła, brzeszczoty pił, diamenty szlifierskie,
dłuta, przecinaki, dobijaki, gwintownice, imadła, lewarki, młoty, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, nożyce, noże, nożyczki, obcęgi,
obcinacze, rozwiertaki, osełki, ostrza [narzędzia ręczne], ostrzałki,
narzędzia do ostrzenia, obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, ręczne
narzędzia do polerowania powierzchni, przebijaki, przecinaki, strugi,
tarcze ścierne, narzędzia ręczne, przyrządy ręczne do ścierania, tarcze szlifierskie ręczne, wiertła, zaciski blokujące, pasy na narzędzia,
torby na narzędzia przypinane do pasów, rękawice ochronne, kaski
ochronne, odzież ochronna, maski ochronne, urządzenia pomiaro-

2277

we, przyłbice do spawania, urządzenia do ładowania baterii, akumulatory elektryczne, baterie elektryczne, prostowniki, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED],
lampy oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, węże,
węże gaśnicze, niemetalowe węże elastyczne, szafki na narzędzia,
37 usługi serwisowania, naprawy i konserwacji następujących towarów: agregaty prądotwórcze, spawarki, zgrzewarki, myjki, pompy,
roboty przemysłowe, silniki, turbosprężarki, obrabiarki, piły, elektronarzędzia, narzędzia z napędem innym niż ręczny, narzędzia ręczne,
przyrządy pomiarowe, prostowniki, urządzenia do ładowania baterii,
szafki na narzędzia, kosy spalinowe.

(111) 319840
(220) 2017 12 30
(210) 480699
(151) 2019 04 17
(441) 2018 08 27
(732) KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) 1923 HANKA SIEMIANOWICE
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby
czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki, wafle, 35 usługi w zakresie ekspozycji oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów obejmujących wyroby cukiernicze, czekoladowe i słodycze
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach
oraz za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie marketingu, promocji, reklamy, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych.
(111) 319841
(220) 2018 05 08
(151) 2019 04 25
(441) 2018 12 10
(732) FUNDACJA TVS, Katowice, PL.
(540) TVS FUNDACJA
(540)

(210) 485753

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 02.09.01, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 35 wydawanie, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych, w tym druków, prospektów, broszur i innych
materiałów informacyjnych związanych z opieką zdrowotną, paliatywną i hospicyjną, usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w ośrodkach masowego przekazu, usługi w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, tworzenie
i prowadzenie banku informacji o warunkach panujących w placówkach opiekuńczych i zdrowotnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], kompilacja, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, propagowanie i rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o możliwościach i sposobach niesienia pomocy nieuleczalnie bądź przewlekle chorym
dzieciom lub młodzieży, dystrybucja i rozpowszechnianie ogłoszeń,
plakatów, prospektów, ulotek w zakresie prowadzenia działalności
charytatywnej, na rzecz ochrony zdrowia, leczenia oraz rehabilitacji
nieuleczalnie bądź przewlekle chorych dzieci lub młodzieży, organizowanie zakupu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
usługi w zakresie promowania terapii i tworzenia odpowiednich
warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i społecznej, rozwoju, edukacji, działań i pomocy na rzecz nieuleczalnie lub przewlekle
chorych dzieci lub młodzieży, usługi reklamowe związane z działal-

2278

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nością Fundacji, reklama billboardowa, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, reklama internetowa i na portalach społecznościowych,
usługi związane z promocją działań Fundacji, usługi w zakresie kreowania wizerunku Fundacji, w tym poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych przez Fundację i podmioty powiązane z Fundacją w związku z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową,
36 organizowanie oraz zbiórka funduszy na cele dobroczynne i charytatywne, 0rganizowanie zbiórek rzeczowych i przekazywanie uzyskanych z tych zbiórek rzeczy osobom fizycznym i instytucjom powołanym do leczenia, nauczania i opiekowania się nieuleczalnie lub
przewlekle chorymi dziećmi lub młodzieżą, sponsorowanie finansowe akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji,
wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form
przekazywania wiedzy, sponsorowanie finansowe funkcjonowania
placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych, organizowanie zbiórek pieniężnych, finansowanie kosztów
leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia, pomoc stypendialna dla uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz dla dzieci
i młodzieży z rejonów zagrożonych bezrobociem, sponsorowanie
finansowe leczenia rehabilitacyjnego niepełnosprawnych dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych, sponsorowanie opieki w okresie
rekonwalescencji, opieki w czasie dojazdu chorego do placówek
medycznych, usługi zapomóg i stypendiów w ramach pomocy dla
rodzin niepełnosprawnych dzieci z ze schorzeniami różnego rodzaju,
organizowanie zbiórek funduszy i przekazywanie uzyskanych z tych
zbiórek środków finansowych osobom fizycznym i instytucjom powołanym do leczenia, nauczania i opiekowania się nieuleczalnie lub
przewlekle chorymi, niedołężnymi oraz młodzieżą i dziećmi chorymi,
organizowanie funduszy na pomoc dla wyżej wymienionych osób,
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, nieuleczalnie lub przewlekle
chorych, organizowanie funduszy na cele charytatywne, organizowanie zbiórek funduszy i przekazywanie uzyskanych z tych zbiórek
środków finansowych osobom fizycznym i instytucjom powołanym
do leczenia, nauczania i opiekowania się nieuleczalnie lub przewlekle chorymi dziećmi lub młodzieżą, zbiórka funduszy z przeznaczeniem ich na pomoc dla ww. podczas organizowanych imprez kulturalno-oświatowych na cele charytatywne, prowadzenie zbiórek
funduszy celowych na rzecz leczenia, rehabilitacji oraz zakup leków
i sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz nieuleczalnie bądź przewlekle
chorych dzieci lub młodzieży, pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, usługi
w zakresie zbiórki funduszy na cele dobroczynne i organizacji zbiórek funduszy na cele dobroczynne, prowadzenie zbiórek funduszy
celowych na rzecz niepełnosprawnych, zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i innych
artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego niepełnosprawnych, usługi zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych i informacyjnych, fundowanie stypendiów, organizowanie
i gromadzenie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele opieki medycznej i poprawianie jakości
usług medycznych, pozyskiwanie i podział środków finansowych
na wspieranie osób wymagających pomocy, sponsorowanie i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego, usługi zbiórki funduszy na rzecz
prowadzenia akcji szkoleniowych i informacyjnych, usługi związane
z prowadzeniem i inspirowaniem działalności charytatywnej, usługi
organizowania funduszy na cele dobroczynne, wspierania rzeczowego i finansowego osób fizycznych i instytucji, 45 organizowanie
akcji społecznych, organizowanie sprzętu medycznego i środków
farmaceutycznych dla ratowania zdrowia lub życia, organizowanie
kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania
instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, organizowanie pomocy społecznej,
usługi pomocy społecznej świadczone przez osoby trzecie na rzecz
podopiecznych w zakresie pozyskiwania i gromadzenia materialnych
i rzeczowych darowizn, usługi charytatywne mianowicie dostarczanie odzieży i obuwia osobom potrzebującym.

(111) 319842
(220) 2018 05 29
(210) 486523
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 10
(732) MAŁEK BARTOSZ KANCELARIA PRAWNA LEGATO, Legnica, PL.
(540) LEGATO
(510), (511) 45 usługi świadczone przez prawników na rzecz osób
fizycznych, grup osób fizycznych, organizacji i przedsiębiorstw, obsługą prawna przedsiębiorców, ochrona danych osobowych, doku-
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mentacje sprzedażowe sklepów, udzielaniem wskazówek i porad
w zakresie wyboru formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rejestrowaniem spółek, dokonywaniem zmian
w umowie spółki, przekształcaniem oraz wykreślaniem spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sadowym, profesjonalnym wypełnianiem: wniosków do KRS, wniosków nowych i po postanowieniach
sądowych, uzupełnianiem wniosków, wnioskami aktualizacyjnymi,
reprezentacją w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i prawa pracy, reprezentacją dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzeniem egzekucji komorniczych, windykacja i anty
windykacja skup wierzytelności i długów egzekwowaniem pieniędzy od ubezpieczycieli na etapie Sądowym jak i przed Sądowym,
ugodowym oraz arbitrażowym, przygotowywaniem pism i prowadzeniem korespondencji w imieniu klienta z innymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami, analizą i opiniowaniem dostarczonych
tekstów prawnych w sposób zrozumiały i wyczerpujący, przygotowywaniem i opiniowaniem umów cywilnych, zgłaszaniem wniosków
o upadłość przedsiębiorstw, księgami wieczystymi, hipoteką, lokalami spółdzielczymi, rejestrem dłużników niewypłacalnych. prawem
cywilnym odszkodowaniami powypadkowymi od ubezpieczycieli
na etapie Sądowym jak i przed Sądowym, ugodowym oraz arbitrażowym. prawem karnym prawem rodzinnym rozwodami, sprawami
spadkowymi (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, nieważność
testamentu itp.), podziałem majątku prawem upadłościowym-upadłość konsumencka prawem administracyjnym.

(111) 319843
(220) 2018 11 06
(210) 492403
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 07
(732) SŁAWIŃSKA AGATA BIURO RACHUNKOWE SŁAWIŃSCY,
Kielce, PL.
(540) SŁAWIŃSCY BIURO RACHUNKOWE
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18, 26.11.02
(510), (511) 35 księgowość, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, księgowość i prowadzenie ksiąg,
prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu
funduszy, rachunkowość, planowanie podatkowe [rachunkowość],
doradztwo podatkowe [rachunkowość], skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, spełnianie funkcji działu kadr dla osób
trzecich, sporządzanie sprawozdań finansowych, usługi w zakresie
rozliczeń, rachunkowość, księgowość i audyt.
(111) 319844
(220) 2018 11 06
(210) 492415
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 07
(732) PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny, PL.
(540) CAMOLIN
(540)

Kolor znaku: biały
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, balsamy do celów
kosmetycznych, kremy kosmetyczne, środki kosmetyczne do mycia
ciała, płyny do mycia ciała, szampony, płyny do pielęgnacji włosów,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, mydła, środki do mycia
z właściwościami antybakteryjnymi, płyny, żele i balsamy do kąpieli i pod prysznic, olejki do kąpieli, pianki pod prysznic i do kąpieli,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, sole do kąpieli, środki myjące
do higieny intymnej, nielecznicze, aerozole do odświeżania i czyszczenia skóry, kosmetyczne peelingi do ciała, dezodoranty, zapachy,
preparaty zapachowe, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach
powietrza, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, aromaty
w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe
do pomieszczeń, kadzidełka, aromatyczne potpourri, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe, środki zapachowe
odświeżające powietrze.

programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, wzornictwo przemysłowe.

(111) 319845
(220) 2018 11 07
(210) 492434
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 17
(732) DĄBEK NORBERT CENTRUM GASTRONOMICZNOROZRYWKOWE CLIF, Dziwnów, PL.
(540) ALEX
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, bary,
kawiarnie, hotelowe usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringu
zewnętrznego.

(111) 319847
(220) 2018 11 07
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 17
(732) BADANIA.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) badania.pro
(540)

(111) 319846
(220) 2018 11 07
(210) 492445
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 17
(732) BADANIA.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) badaniapro
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
rekrutacja personelu, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telemarketing,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
public relations, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, komputerowe bazy danych, 42 badania
naukowe, badania techniczne, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja

(210) 492446

Kolor znaku: czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy,
granatowy, zielony
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, outsourcing (doradztwo biznesowe), pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
rekrutacja personelu, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telemarketing,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
public relations, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, komputerowe bazy danych, 42 badania
naukowe, badania techniczne, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa
[PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
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osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, wzornictwo przemysłowe.

(111) 319848
(220) 2018 11 08
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 07
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) kropla NATURY
(540)

(210) 492485

Kolor znaku: niebieski, czerwony, szary
(531) 06.01.01, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.02.03
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.
(111) 319849
(220) 2018 11 08
(210) 492491
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) FUNDACJA BIESZCZADZKIEJ KOLEJKI LEŚNEJ, Majdan, PL.
(540) Bieszczadzka Kolejka Wąskotorowa
(540)

(531) 27.05.01, 06.01.02, 18.01.11
(510), (511) 35 reklama i marketing, reklama telewizyjna, banerowa,
radiowa, na billboardach, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi reklamowe i marketingowe, reklamowe i sponsorowane teksty, kreowanie wizerunku firmy,
usług, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych:
ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, public relations, ogłoszenia drobne, publikowanie tekstów sponsorowanych,
organizowanie targów i wystaw, przeprowadzanie wystaw w celach
handlowych i w celach reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, prenumerata czasopism, zarządzanie personelem, zarządzanie
hotelami, rachunkowość, badania opinii publicznej, archiwizacja dokumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących
towarów: afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe,
atlasy, biuletyny informacyjne, broszury, czapki [nakrycia głowy],
czasopisma [periodyki], gadżety reklamowe, kalendarze, karty informacyjne, katalogi, książki, markery, pisaki, mapy, mazaki, obrazy
i zdjęcia, odzież, ołówki, ozdoby do ołówków, papier i karton, parasole i parasolki, pióra i długopisy, pojemniki na biurko, pojemniki
na długopisy, pocztówki i widokówki, prospekty, przewodniki, terminarze, kubki, usługi administrowania dworcami i liniami kolejowymi,
39 organizowanie transportu i podróży, organizowanie transportu
pasażerskiego, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [transport], planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą
środków elektronicznych, rezerwacja miejsc na transport kolejowy,
rezerwowanie transportu kolejowego, transport kolejami jednoszynowymi, transport kolejowy, transport kolejowy pasażerów, transport pasażerów kolejką linowo-szynową, transport pasażerski, transport pasażerski koleją, transport pasażerski kolejowy, udostępnianie
pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi transportu na wycieczki
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ze zwiedzaniem, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże
i wycieczki, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, usługi doradcze związane z transportem,
usługi informacyjne związane z transportem, usługi konsultacyjne
związane z transportem, usługi transportu kolejowego pasażerskiego, usługi w zakresie organizowania transportu kolejowego, usługi
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie rezerwacji
biletów na podróże i wycieczki, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, wynajmowanie transportu kolejowego, organizowanie
wycieczek, 41 informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku,
organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej,
prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie warsztatów
[szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, kawiarnia,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje dla turystów, restauracje z grillem, serwowanie
jedzenia i napojów, snack-bary, stołówki, usługi barowe.

(111) 319850
(220) 2018 11 09
(210) 492521
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) GETHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) GETHERO
(510), (511) 9 muzyczne nagrania wideo, nagrania multimedialne,
muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania dźwiękowe
do pobrania, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, pliki multimedialne do pobrania, filmy wideo, nagrania muzyczne, nagrania
multimedialne, nagrania audio i wideo, publikacje elektroniczne,
35 impresariat w działalności artystycznej, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, agencje reklamowe, agencja public relations, kampanie marketingowe, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie i realizacja planów
i koncepcji medialnych i reklamowych, produkcja filmów reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizacja i przeprowadzanie
imprez reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, produkcja reklam, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promocja [reklama] koncertów, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, przygotowanie
materiałów reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama i usługi reklamowe, reklama i marketing, redagowanie
tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama w Internecie
dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, usługi organizowania
targów i wystaw handlowych, usługi agencji reklamowych, usługi
agencji modelek i modeli, usługi agencji marketingowych, usługi public relations, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi w zakresie reklamy
graficznej, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi współpracy z blogerami, usługi w zakresie tworzenia marki, zarządzanie
promocją sławnych osób, 41 kierownictwo artystyczne artystów
estradowych, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, usługi
rozrywkowe, usługi publikacji multimedialnego oprogramowania
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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, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja
gier, organizowanie gier i konkursów, organizowanie gier z udziałem
publiczności, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji dotyczących
rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu,
organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem kongresów, produkcja muzyczna, produkcja filmów,
produkcja rozrywki audio, produkcja konkursów talentów, produkcja
nagrań wideo, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja filmów, spektakli, produkcja programów
dźwiękowych, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja
imprez rozrywkowych i gier.

(111) 319851
(220) 2018 11 09
(210) 492535
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) KOMORNICZAK ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ROKO, Komorniki, PL.
(540) ROCLEAN
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, detergenty do użytku przemysłowego, produkty chemiczne do celów przemysłowych, mianowicie produkty odtłuszczające, odbarwiające, pochłaniające,
impregnujące, emulgatory, substancje powierzchniowo czynne
i substancje żrące, chemiczne środki czyszczące do użytku przemysłowego, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach
przemysłowych, 3 profesjonalne środki i preparaty myjące, piorące,
wybielające, czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające oraz mydła
do użytku profesjonalnego w przemyśle, zakładach przemysłowych,
instytucjach, lokalach handlowych, gastronomii, budynkach i miejscach użyteczności publicznej, środki i preparaty myjące, piorące,
zmiękczające i do płukania tkanin, wybielające, czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające oraz mydła do użytku domowego, odplamiacze, 5 profesjonalne środki i preparaty dezynfekujące, odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitarnej i do zwalczania
robactwa do użytku profesjonalnego w przemyśle, zakładach przemysłowych, instytucjach, lokalach handlowych, gastronomii, budynkach i miejscach użyteczności publicznej, środki i preparaty dezynfekujące, odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitarnej
i do zwalczania robactwa do użytku w gospodarstwach domowych,
odświeżacze powietrza.
(111) 319852
(220) 2018 11 09
(210) 492528
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) ETRA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Mewa
(510), (511) 4 paliwo biodiesel, paliwo, benzyna (paliwo), paliwa
płynne, paliwa samochodowe, paliwa (łącznie z paliwem silnikowym), paliwa z ropy naftowej, paliwo do pojazdów mechanicznych,
paliwa otrzymywane z ropy naftowej [crude oil], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 37 usługi tankowania paliwa
do pojazdów.
(111) 319853
(220) 2018 11 09
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) ETRA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 492530

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnopomarańczowy, czerwony,
biały
(531) 29.01.14, 26.13.25, 26.01.01, 03.07.24
(510), (511) 4 paliwo biodiesel, paliwo, benzyna (paliwo), paliwa
płynne, paliwa samochodowe, paliwa (łącznie z paliwem silniko-
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wym), paliwa z ropy naftowej, paliwo do pojazdów mechanicznych,
paliwa otrzymywane z ropy naftowej [crude oil], 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 37 usługi tankowania paliwa
do pojazdów.

(111) 319854
(220) 2018 11 13
(210) 492575
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) SPARK AND MORTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HELLO ZDROWIE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.20
(510), (511) 35 publikacja tekstów o treści reklamowej, usługi reklamowe, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia oraz związanych
z tym zagadnień, organizowanie wystaw i imprez dla celów handlowych i promocyjnych z dziedziny zdrowia i zdrowego stylu życia oraz
związanych z tym zagadnień, systematyzacja i kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami elektronicznymi, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w bazach danych, 38 usługi portalu internetowego obejmujące usługi poczty
elektronicznej, usługi chat room i ogłoszeń elektronicznych (bulletin
boards), usługi przekazu i transmisji informacji i danych, transmisje
plików w formie cyfrowej, 41 usługi edukacyjne w zakresie zdrowia
i zdrowego stylu życia oraz związanych z tym zagadnień, publikacje
elektroniczne treści innych niż reklamowe, opracowywanie i publikowanie programów o tematyce edukacyjnej lub rozrywkowej
do rozpowszechniania w Internecie, prezentacja wiadomości, tekstów i danych zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści
audio-wizualne dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wystaw dla celów edukacyjnych, wykonywanie fotoreportaży, usługi elektronicznych zbiorów bibliotecznych, 44 porady
w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia i pielęgnacji urody oraz
zachowania kondycji fizycznej, 45 usługi pośrednictwa w zawieraniu
znajomości przez Internet, umożliwianie samoprezentacji w celu nawiązania kontaktów towarzyskich (social networking) w Internecie.
(111) 319855
(220) 2018 11 21
(210) 492912
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 03
(732) RAJCA MACIEJ, Gliwice, PL.
(540) leansys
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy sterujące komputerowe, urządzenia zdalnie sterowane, symulatory do sterowania lub
kontroli środków transportu, interfejsy komputerowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, urządzenia do kontroli prędkości środków
transportu, urządzenia nawigacyjne, 35 aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, zapewnienie zdalnej komunikacji, zapewnianie dostępu do baz danych, przekazywanie informacji i wyświetlanie przy pomocy komputera, przekazywanie plików
cyfrowych, usługi transmisji danych, 42 analizy systemów komputerowych, analizy zestawów komputerowych, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, hosting serwerów, konwersja programów komputerowych, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych
komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, instalacja programów komputerowych, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, konsultacje w dziedzinie techno-
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logii informatycznych, konsultacje w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacje programów komputerowych, dostarczanie
oprogramowania komputerowego jako usługa, obsługa oprogramowania, dostarczanie informacji w zakresie technologii komputerowej
i programowania za pośrednictwem stron internetowych, wynajem
oprogramowania komputerowego, rozmieszczenie serwerów, projektowanie i tworzenie oprogramowania, projektowanie i obsługa
techniczna stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie
programów komputerowych w procesach produkcyjnych, opracowywanie programów komputerowych w procesach magazynowych
i logistycznych, kopiowanie programów komputerowych, usługi
zdalnego zapasowego kopiowania danych, usługi doradztwa w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.

(111) 319856
(220) 2018 08 20
(210) 489482
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 05
(732) ALPEX-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) BRAJ
(510), (511) 1 płyny chłodzące, chłodziwa, maski lutownicze, płyny
antyodpryskowe, penetratory-płyny do badania spoin, 3 papiery ścierne, rolki ścierne, płótno z nasypem szklanym (płótno ścierne), preparaty ścierne, środki ścierne i polerskie, paski ścierne, 6 drut spawalniczy,
zaciski metalowe, zaciski do kabli meelektrodyalowe, nasadki (drobnica metalowa), ściągacze do łożysk, metalowe tuleje kotwowe, metalowe tuleje wspomagające do rur, metalowe tuleje rozszerzane służące
do przymocowywania śrub, tuleje metalowe (inne niż części maszyn),
7 elektryczne urządzenia do spawania, maszyny do spawania metalu
(elektryczne) spawarki, spawarki plazmowe, maszyny do cięcia plazmowego, uchwyty spawalnicze palniki spawalnicze, palniki do cięcia,
palniki termiczne (maszyny), maszynowe palniki plazmowe, palniki
do cięcia laserowego, lutlampy (palniki do lutowania), planiki stanowiące części urządzeń do cięcia gazowego, palniki stanowiące części
urządzeń do spawania gazowego, palniki gazowe do cięcia, gazowe
palniki do lutowania, elektrody do urządzeń spawalniczych, elektrody
rdzeniowe spawalnicze (elektryczne), zaciski robocze do obrabiarek,
zaciski magnetyczne (części maszyn), węże spawalnicze, przecinarki
(obrabiarki), w tym przecinarki plazmowe, arkusze ścierne będące częściami maszyn lub narzędzi elektrycznych, tarcze ścierne (obrabiarki),
materiały ścierne (maszyny), koła ścierne (części maszyn), taśmy ścierne do szlifierek elektrycznych, materiały ścierne (narzędzia do maszyn), tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, narzędzia ścierne będące częściami maszyn, tarcze ścierne będące częściami maszyn, dyski
ścierne do szlifierek z napędem elektrycznym, ściernice (maszyny),
ściernice o napędzie mechanicznym, ściernice organiczne do cięcia
i szlifowania, ściernice listkowe talerzowe, szczotki tarczowe z drutu
do szlifierek elektrycznych, szczotki druciane do maszyn, frezy (obrabiarki), frezy do frezarek, wiertła do maszyn, szczypce przegubowe
do prętów, szczypce do cięcia drutu (maszyny), wiertarki (narzędzia
elektryczne) i części do nich, frezarko-wiertarki, bezprzewodowe wiertarki elektryczne, wiertarki do obróbki metalu, szlifierki, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, polerki elektryczne, maszyny do czyszczenia przemysłowego (polerki), polerki (maszyny
i urządzenia elektryczne), palniki do cięcia, obrabiarki do cięcia, maszyny do cięcia, maszyny do gazowego cięcia, przemysłowe maszyny
do cięcia, precyzyjne noże tokarskie (maszyny), precyzyjne noże tokarskie (części maszyn), noże tokarskie do obrabiarek do metalu, uchwyty
tokarskie elektryczne (części maszyn), młotki (części maszyn), młotki
pneumatyczne (ręczne), młotki udarowe (maszyny), młotki przemysłowe (maszyny), młotki nitownicze pneumatyczne, młotki nitownicze
(narzędzia elektryczne), młotki kruszące do skał (maszyny), elektryczne
młoty udarowe, młoty obrotowe (maszyny), młoty udarowoobrotowe,
młoty wyburzeniowe (maszyny), młotowiertarki, wkrętarki (maszyny),
wiertarkowkrętarki, pilniki (narzędzia obsługiwane elektrycznie), piły
tarczowe, klucze udarowe, klucze dynamometryczne (maszyny), klucze zapadkowe (maszyny), klucze zaciskające (maszyny), nasadowe
klucze (maszyny), klucze maszynowe (maszyny), hydrauliczne klucze
dynamometryczne, klucze o napędzie elektrycznym, klucze do nakrętek (maszyny), klucze maszynowe nasadowe (maszyny), klucze
do odłączania narzędzi skrawających, klucze zapadkowe z napędem
elektrycznym, klucze do odłączania świdrów (maszyny), klucze do mocowania wierteł (maszyny), klucze do mocowania świdrów (maszyny),
klucze zapadkowe z napędem pneumatycznym, hydrauliczne klucze
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maszynowe do użytku na wiertnicach, nasadki łożyskowe, brzeszczoty
do pił tarczowych, brzeszczoty do pił maszynowych, brzeszczoty pił
(części maszyn), brzeszczoty pił segmentowych do maszyn, brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, brzeszczoty do pił wyrzynarek (części
do maszyn), brzeszczoty pił metalu do maszyn, brzeszczoty do pił
do użytku z elektronarzędziami, młotki spawalnicze, stoły spawalnicze, wkrętaki, maszyny montażowe, elektryczne narzędzia ręczne,
gwintowniki (obrabiarki), gwintowniki maszynowe, gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, obrabiarki, narzędzia
do skrawania jednoostrzowe (maszyny), narzędzia do skrawania jednoostrzowe (części maszyn), elektronarzędzia, narzędzia elektryczne,
narzędzie elektrotechniczne, tuleje cylindrowe, tuleje kulkowe, tuleje
będące częściami maszyn, tuleje sprężyste (części maszyn), tuleje stanowiące części silników, tuleje zaciskowe jako części maszyn, tuleje
zaciskowe do narzędzi elektrycznych, tuleje do użytku z urządzeniami
wiertniczymi, tuleje do łączenia klinowego łożysk tocznych, tuleje
do użytku z maszynami wiertniczymi, tuleje zaciskowe (części narzędzi
z napędem elektrycznym), płytki skrawające, części do urządzeń spawalniczych, maszyny CNC, 8 ręczne zaciski do blach, zaciski blokujące
(narzędzia ręczne), narzędzia ścierne (ręcznej, tarcze ścierne (narzędzia
obsługiwane ręcznie), kamienie ścierne (narzędzia obsługiwane ręcznie), ściernice (narzędzia ręczne), ściernice (części do maszyn ręcznych),
szczotki druciane (narzędzia ręczne), frezy (narzędzia), wiertła (narzędzia), szczypce, obcęgi, kleszcze, narzynki, wiertarki ręczne, ręcznie
obsługiwane szlifierki, szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), narzędzia
skrawające (narzędzia ręczne), imadła, metalowe szczęki imadła, imadła stołowe (przyrządy ręczne), imadła kątowe (narzędzia ręczne),
młotki, młotki drewniane, młotki blacharskie, młotki skalne: młotki
murarskie, młoty, młotki (ręcznie obsługiwane), młotki nitownicze (narzędzia), młotki do groszkowania, młotki do gwoździ, młotki drewniane (przyrządy ręczne), młotki kamieniarskie, siekiery, młotki ślusarskie,
młotki murarskie, młotki gumowe, młotki bezodrzutowe, pilniki (narzędzia), piłki do metalu, klucze oczkowe, klucze (narzędzia), klucze
maszynowe, klucze nastawne, klucze dynamometryczne, klucze francuskie, klucze płaskie, klucze nasadowe, klucze do wkręcania (klucze
maszynowe), klucze (obsługiwane ręcznie), klucze do nakrętek, klucze
nasadowe (narzędzia), klucze imbusowe (sześciokątne), klucze do rur,
klucze nastawne ślimakowe, ręcznie obsługiwane klucze maszynowe,
klucze do świec zapłonowych, giętkie klucze do głowic, klucze płaskie
do nakrętek, klucze do filtra oleju, brzeszczoty do pił ręcznych, brzeszczoty do pił (części narzędzi ręcznych), narzędzia ręczne budowlane,
do naprawy i konserwacji, narzędzia ręczne, gwintowniki (narzędzia
ręczne), gwintowniki do nakrętek (ręcznie obsługiwane), klocki
(uchwyty) do papieru ściernego (narzędzia ręczne), zestawy końcówek
narzędzi do narzędzi ręcznych, zestawy kluczy nasadowych (narzędzia
obsługiwane ręcznie), 9 elektrody, przyłbice spawalnicze, okulary
ochronne, okulary spawalnicze, gogle, gogle ochronne, osłony oczu,
osłony głowy, osłony na twarz, osłony zabezpieczające przed iskrami,
osłony boczne do okularów, ochronne osłony na twarz dla spawaczy,
osłony ochronne na twarz dla robotników, reduktory (elektryczność),
reduktory ciśnienia (części maszyn), urządzenia pomiarowe, przyrządy
pomiarowe, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, rękawice ogniotrwałe, rękawice do celów przemysłowych
do ochrony przed urazami, ochronne buty robocze, elektryczne tuleje
sprzęgłowe, tuleje łączące do włókien światłowodowych, tuleje łączące do kabli elektrycznych, złączowe (tuleje) do kabli elektrycznych),
kable elektryczne (tuleje złączowe do-), maski ochronne, maski przeciwpyłowe, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami,
izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub
urazami, 25 odzież robocza, odzież ochronna do zakładania na ubrania, 35 sprzedaż hurtowa detaliczna towarów określonych powyżej,
37 usługi w zakresie wypożyczania narzędzi, wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, wynajem młotków,
wynajem młotów, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu
konstrukcyjnego, wynajem urządzeń wiertniczych, wypożyczanie
urządzeń naprawczych, wypożyczanie wierteł, szlifowanie papierem
ściernym, usługi serwisu w zakresie konserwacji, ostrzenia, regeneracji
i napraw narzędzi, narzędzi z napędem elektrycznym, pneumatycznym i mechanicznym, instalowanie maszyn, naprawa i konserwacja,
40 obróbka i przetwarzanie materiałów, blacharstwo, chromowanie,
cięcie metalu, cięcie stali, cieplna obróbka metali, dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiału, emaliowanie metali, formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, formowanie materiałów na zimno, frezowanie, galwanizowanie, grawerowanie, hartowanie metali,
kruszenie kamieni, kształtowanie elementów metalowych, kucie me-
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tali, lutowanie, metalizacja, niklowanie, obróbka cieplna powierzchni
metali, obróbka elektrochemiczna, obróbka i powlekanie powierzchni
metalowych, obróbka metalurgiczna, obróbka powierzchni metalowych, obróbka skrawaniem części dla osób trzecich, odlewanie metali,
platerowanie i laminowanie metali, pneumatyczne ścieranie powierzchni, polerowanie metali, politurowanie, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, ścieranie, szlifowanie powierzchni, tłoczenie
metalu, usługi formowania na zamówienie, usługi odlewnicze, usługi
polerowania, usługi spawalnicze, usługi topienia metali, usługi w zakresie obróbki metalu, wiercenie w metalach, wykańczanie metali, wynajem aparatury do spawania, wypożyczanie elektrycznych spawarek,
wypożyczanie gazowych urządzeń do spawania, wytapianie metali.

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, usługi związane
z zagospodarowaniem terenów zielonych w postaci: układania krawężników, brukowania ścieżek, układania trawy z rolki, 39 dostawa towarów, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, logistyka
transportu, magazynowanie i przechowywanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie towarów, spedycja, transport
materiałów budowlanych, usługi rozładunku towarów, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i innych pojazdów specjalistycznych, 42 pomiary geodezyjne,
projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi projektowania wnętrz budynków mieszkalnych.

(111) 319857
(220) 2018 10 09
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) LUBAR SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik, PL.
(540) LUBAR
(540)

(111) 319858
(220) 2018 10 10
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 10
(732) PIPUTA EMIL LIDER TAXI, Gołaczewy, PL.
(540) LIDER
(540)

(210) 491428

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.15.09
(510), (511) 6 balustrady metalowe, belki stropowe metalowe, blacha
stalowa cienka, bramy metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe, listwy metalowe, materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, metalowe, okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okna metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, platformy
prefabrykowane metalowe, płytki metalowe do użytku w budownictwie, podłogi metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe,
rolety zewnętrzne metalowe, 19 altany [konstrukcje niemetalowe],
asfalt, balustrady niemetalowe, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, budowlane (konstrukcje-) niemetalowe, cegły, cement, dachówki
niemetalowe, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, domy
z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewno budowlane, drzwi niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, glina, gips,
granit, kamień, kamień budowlany, karton budowlany, kruszywo
klinkierowe, kominowe trzony metalowe, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, kreda jako surowiec, krokwie dachowe,
łupki dachowe, marmur, materiały budowlane, materiały do budowy
i pokryć dróg, materiały wiążące do produkcji kamienia, mozaiki dla
budownictwa, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt,
niemetalowe płytki ścienne, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, okładziny drewniane, okna niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, niemetalowe parapety
okienne, parkiety, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, platformy
prefabrykowane, niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe,
płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, podłogi niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne,
pokrycia dachowe z gontów, prefabrykaty betonowe, profile niemetalowe dla budownictwa, rusztowania niemetalowe, schody niemetalowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych,
słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, smoła, szkło
budowlane, szkło izolacyjne, szalunki niemetalowe do betonu, sztuczny kamień, tłuczeń, tynk, wapno, wsporniki niemetalowe do użytku
w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe,
zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żaluzje
niemetalowe, żużel jako materiał budowlany, żwir, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi handlu hurtowego w zakresie materiałów budowlanych, wykończeniowych, ogrodowych, 36 zarządzanie majątkiem nieruchomym,
wynajem nieruchomości (pomieszczeń biurowych), dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, 37 asfaltowanie, budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, izolowanie
budynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż rusztowań,
tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, wynajem sprzętu
budowlanego, nadzór budowlany, naprawa i konserwacja maszyn,
naprawa i konserwacja sprzętu transportowego, instalowanie maszyn przemysłowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,

(210) 491478

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama na pojazdach, udostępnianie i wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie i wynajmowanie powierzchni reklamowych
na pojazdach w zakresie reklamy wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej, 39 autobusowe usługi transportowe, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie kwiatów, doradztwo w zakresie
transportu taksówkowego, dostarczanie korespondencji, dostarczanie przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów-zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
fracht, fracht-przewóz towarów, frankowanie przesyłek pocztowych,
holowanie, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym,
usługi kierowców, logistyka transportu, magazynowanie, informacja
o magazynowaniu, przechowywanie towarów, maklerstwo transportowe, organizowanie transportu taksówkowego, organizowanie
wycieczek, pakowanie prezentów, pakowanie produktów, pakowanie
towarów, pasażerski transport samochodowy, przeładunek towarów,
prowadzenie parkingów, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu-holowanie, pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w transporcie, przenoszenie, przewóz
bagaży, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi,
przewóz zwierząt, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu,
rozładunek, transport, transport drogowy, transport bagażu, transport
lądowy, transport lądowy osób, transport samochodowy, transport
przedmiotów wartościowych, transport mebli, transport przedmiotów wartościowych samochodami opancerzonymi, transport sanitarny, składowanie, składowanie towarów, spedycja, śledzenie pojazdów
do przewozu pasażerów przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania-informacja o transporcie, usługi kurierskie-listy
lub towary, usługi nawigacji transportu, usługi osób towarzyszących
podróżnym, usługi w przeprowadzkach, usługi ratownictwa, usługi
taksówek, usługi taksówek osobowych, usługi taksówek bagażowych,
usługi w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportowe, usługi transportu pojazdami, transport pasażerski, transport podróżnych,
turystyka-zwiedzanie, wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc na parkingach, wynajmowanie miejsc
parkingowych, wypożyczanie bagażników dachowych, wypożyczanie
wózków inwalidzkich, wypożyczanie kontenerów magazynowych,
wypożyczanie samochodów, zwiedzanie turystyczne.
(111) 319859
(220) 2018 10 10
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 10
(732) PIPUTA EMIL LIDER TAXI, Gołaczewy, PL.
(540) TAXI LIDER
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12

(210) 491480
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(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama na pojazdach, udostępnianie i wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie i wynajmowanie powierzchni
reklamowych na pojazdach w zakresie reklamy wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej, 39 autobusowe usługi transportowe, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie kwiatów,
doradztwo w zakresie transportu taksówkowego, dostarczanie korespondencji, dostarczanie przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów-zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, fracht, fracht-przewóz towarów, frankowanie
przesyłek pocztowych, holowanie, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi kierowców, logistyka transportu,
magazynowanie, informacja o magazynowaniu, przechowywanie
towarów, maklerstwo transportowe, organizowanie transportu
taksówkowego, organizowanie wycieczek, pakowanie prezentów,
pakowanie produktów, pakowanie towarów, pasażerski transport
samochodowy, przeładunek towarów, prowadzenie parkingów, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, pomoc drogowa w przypadku
awarii samochodu-holowanie, pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w transporcie, przenoszenie, przewóz bagaży, przewożenie
ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz zwierząt,
rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, rozładunek,
transport, transport drogowy, transport bagażu, transport lądowy,
transport lądowy osób, transport samochodowy, transport przedmiotów wartościowych, transport mebli, transport przedmiotów
wartościowych samochodami opancerzonymi, transport sanitarny,
składowanie, składowanie towarów, spedycja, śledzenie pojazdów
do przewozu pasażerów przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania-informacja o transporcie, usługi kurierskie-listy lub towary, usługi nawigacji transportu, usługi osób towarzyszących podróżnym, usługi w przeprowadzkach, usługi ratownictwa,
usługi taksówek, usługi taksówek osobowych, usługi taksówek
bagażowych, usługi w zakresie zamawiania taksówek za pomocą
aplikacji mobilnych, usługi pośrednictwa transportowego, usługi
transportowe, usługi transportu pojazdami, transport pasażerski,
transport podróżnych, turystyka-zwiedzanie, wynajmowanie garaży,
wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc na parkingach,
wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie bagażników
dachowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów, zwiedzanie turystyczne.

(111) 319860
(220) 2018 10 26
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 10
(732) JARCZYŃSKA LUCYNA EXITO, Poznań, PL.
(540) NEWPORT CAFÉ
(540)

(210) 492096

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 18.04.02
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, barów, kafejek, herbaciarni, lodziarni, pubów,
winiarni, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli,
bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, usługi doradcze dotyczące żywności.
(111) 319861
(220) 2018 10 25
(210) 492014
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) JR FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) PRZYSMAKI DOMU WIŚNIOWIECKICH
(510), (511) 29 wędliny, mięso i wędliny, sery dojrzewające, sery topione, ser twardy, ser wędzony, ser miękki, biały ser, salami, szynka,
szynka surowa podsuszana [prosciutto], pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), jaja, jaja ptasie i produkty z jaj, jogurty, kefir [napój mleczny], mleko, śmietana, masło, dżemy, marmolada, przeciery warzywne,
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przeciery owocowe, owoce konserwowane w słoikach, ryby, ryby
solone, gotowane ryby, ryby wędzone, pasty rybne, pasty warzywne, 30 chleb, bułki, bagietki, ciasta, ciastka, ciasta z kremem, pączki,
eklerki, rogaliki, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cukierki,
cukierki czekoladowe, cukierki wykonane ręcznie, batoniki, batoniki
musli, batony zbożowe i energetyczne, ptysie, tarty, ciasteczka, kanapki, 32 napoje owocowe i soki owocowe, soki owocowe [napoje], soki
warzywne [napoje], napoje bezalkoholowe, syropy do napojów, lemoniada, woda, 35 pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach
kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, usługi zarządzania sprzedażą, administrowanie sprzedażą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
owoców, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi.

(111) 319862
(220) 2016 12 15
(210) 465222
(151) 2019 03 22
(441) 2017 01 23
(732) MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) ONE DAY CLINIC
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.05.02, 26.05.04, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, pośrednictwo ubezpieczeniowe, udzielanie
informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych,
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi finansowania, udostępnianie i aranżowanie finansowania, finansowanie opieki zdrowotnej, dokonywanie transakcji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, programy oszczędnościowe dotyczące opieki
zdrowotnej, programy oszczędnościowe dotyczące ubezpieczeń
zdrowotnych, usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji
medycznych, 43 tymczasowe zakwaterowanie, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi hotelowe, usługi
w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi medyczne, usługi optyczne, ośrodki zdrowia, usługi klinik
medycznych i opieki zdrowotnej, usługi sanatoriów, usługi opieki
nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, organizowanie zakwaterowania
w domach dla rekonwalescentów, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia,
usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi Spa.
(111) 319863
(220) 2017 11 15
(210) 478991
(151) 2019 03 27
(441) 2018 09 17
(732) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) JasmiNova
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, wody toaletowe, płyny i mydła
do kąpieli, środki depilujące, woski depilujące, dezodoranty do ciała,
esencje eteryczne, kremy, środki do pielęgnacji skóry i włosów, żele
do pielęgnacji skóry i włosów, lotony, maseczki, mleczka kosmetyczne, środki do ondulacji i układania włosów, środki do czyszczenia
i pielęgnacji zębów, szminki, pomadki do ust, ołówki do brwi i konturowania ust, pudry, szampony, lakiery do paznokci, pałeczki kosme-
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tyczne, waciki kosmetyczne, 35 sprzedaż: kosmetyki, perfumy, wody
toaletowe, płyny i mydła do kąpieli, środki depilujące, woski depilujące, dezodoranty do ciała, esencje eteryczne, kremy, środki do pielęgnacji skóry i włosów, żele do pielęgnacji skóry i włosów, lotony,
maseczki, mleczka kosmetyczne, środki do ondulacji i układania
włosów, środki do czyszczenia i pielęgnacji zębów, szminki, pomadki
do ust, ołówki do brwi i konturowania ust, pudry, szampony, lakiery
do paznokci, pałeczki kosmetyczne, waciki kosmetyczne.

(510), (511) 16 papier firmowy, papier firmowy z tym znakiem, biuletyny, ulotki, 19 elementy dekoracyjne w postaci logo na podłodze
w centrum handlowym lub na budynku centrum handlowego, 35 reklama na samochodach, pokazy towarów, upominki reklamowe, nadruki reklamowe, gadżety promocyjne, reklama na samochodach,
reklama wizualna, usługi reklamowe, spoty reklamowe, usługi marketingowe, usługi poligraficzne, grafika reklamowa, szyldy, tablice
reklamowe, reklama w Internecie.

(111) 319864
(220) 2017 12 08
(151) 2019 03 27
(441) 2018 09 17
(732) ROBOKLOCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) RoboKlocki
(540)

(111) 319867
(220) 2015 09 16
(210) 447050
(151) 2019 03 06
(441) 2015 12 21
(732) WALCZAK PAWEŁ AGENCJA KONCERTOWO-WYDAWNICZA
VIP, Warszawa, PL.
(540) elektryczne gitary
(540)

(210) 479940

Kolor znaku: granatowy, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.01.25, 15.07.01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi
nauczania w zakresie robotyki i informatyki, opracowywanie programów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie robotyki i informatyki,
usługi organizowania i prowadzenia konferencji, zjazdów, szkoleń, kursów, zajęć, wykładów, warsztatów, seminariów i webinariów, usługi organizowania i prowadzenia pokazów, treningów edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej i pracowni specjalistycznych, usługi związane
z organizacją i prowadzeniem klubów edukacyjnych, usługi związane
z organizacją wypoczynku, czasu wolnego i rekreacji, organizowanie
obozów wakacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych i w zakresie rozrywki, usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, usługi publikacji
periodyków, książek, podręczników, poradników, broszur, materiałów
szkoleniowych i instruktażowych, usługi publikacji tekstów kulturalnych, naukowych i popularno-naukowych oraz tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line (nie do pobrania).
(111) 319865
(220) 2018 08 14
(151) 2019 03 28
(441) 2018 11 13
(732) GOIK ADAM, Katowice, PL.
(540) CONTRAKT
(540)

(210) 489386

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny, biały
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
prace biurowe, 37 usługi instalacyjne, czyszczenie naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi konsultacyjne i doradcze
związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, wynajem sprzętu i urządzeń komputerowych.

(531) 03.01.06, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 audiowizualne nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych
magnetyczne i optyczne, dyskietki, dyski cyfrowe audio-video, płyty
CD, płyty DVD, płyty fonograficzne, pliki komputerowe muzyczne,
16 afisze, plakaty, albumy, broszury informacyjne, gazety o tematyce
muzycznej, kalendarze, karty pocztowe, podręczniki i książki o tematyce muzycznej, tabulatury, śpiewniki, zakładki od książek, fotografie,
karty muzyczne z życzeniami, papier listowy, karty okolicznościowe
z życzeniami, 25 odzież, nakrycia głowy, kurtki, bluzy, podkoszulki, t-shirty, koszule, krawaty, kostiumy sceniczne, 35 usługi promocyjne
i menedżerskie, usługi profesjonalnego zarządzania działalnością
artystyczną, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia, organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą artystyczną,
pozyskiwanie i udostępnienie informacji o działalności gospodarczej
artystycznej, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
41 usługi artystyczno rozrywkowe, usługi profesjonalnych zespołów
muzycznych, usługi fonograficzne, usługi wydawnicze, tworzenie
kompozycji i utworów muzycznych, organizowanie, prowadzenie
i rozpowszechnianie imprez rozrywkowych, artystycznych, produkcja filmowa i telewizyjna, produkcja teledysków, prowadzenie studia
nagrań, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia artystów muzyków, fotoreportaże, tworzenie choreografii, pisanie scenariuszy i tekstów piosenek, publikacje książek i tekstów o tematyce
muzycznej, publikacje elektroniczne o tematyce muzycznej.
(111) 319868
(220) 2018 07 30
(210) 488815
(151) 2019 04 05
(441) 2018 12 10
(732) POLHUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA, Koluszki, PL.
(540)
(540)

(111) 319866
(220) 2018 10 29
(210) 492151
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) STOCH SABINA F.H.U. SANATYANA, Zakopane, PL.
(540) KRUPÓWKI 40 CENTRUM HANDLOWE
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.09, 26.01.01

(531) 19.07.01, 19.07.23
(510), (511) 3 dezodoranty, zapachowe środki odświeżające powietrze, 5 preparaty do odświeżania powietrza, preparaty neutralizujące
zapachy, odświeżacze powietrza, dezodoranty do powietrza, środki
do oczyszczania powietrza, środki do dezodoryzacji powietrza, preparaty do odświeżania powietrza.
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(441) 2015 03 30
(732) SAS DARIA P.H.U., Warszawa, PL.
(540) D & A
(540)
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(210) 436649

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 25 obuwie, ubrania, nakrycia głowy, bielizna, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna obuwia, ubrań, nakryć głowy, bielizny,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu obuwia,
ubrań, nakryć głowy, bielizny.
(111) 319870
(220) 2016 12 07
(210) 464847
(151) 2019 03 22
(441) 2017 01 16
(732) SKOCZYLAS MAREK, Niżatyce, PL.
(540) DEPRESIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe do celów leczniczych, preparaty zawierające
mikroelementy do celów leczniczych, dietetyczne i odżywcze preparaty i środki lecznicze, syropy dla celów farmaceutycznych, wyciągi
ziół leczniczych, preparaty zawierające witaminy, dodatki mineralne,
pierwiastki śladowe, mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe,
dodatki żywnościowe wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi, mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi, preparaty
wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki lub
kapsułki żelatynowe albo żelowe lub otoczki lub gumy do żucia zawierające składniki lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane
do celów leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, suplementy (dodatki) odżywcze dla celów leczniczych,
proteinowe preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych,
preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty chemiczne dla celów leczniczych, oleje lecznicze,
maści dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki
i krople dla celów farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub syropy,
wzbogacone minerałami lub witaminami środki odżywcze w formie
koncentratu, koncentraty proteinowe mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże dla celów leczniczych, suplementy (dodatki)
żywnościowe dla celów leczniczych, środki odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie produktów typu instant lub oddzielnych
mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub protein
zwierzęcych względnie protein roślinnych i także wzbogacone witaminami lub środkami mineralnymi lub mikroelementami lub cukrem,
29 dodatki wzbogacające żywnościowe nie do celów leczniczych,które zawierają substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty dla sportowców lub osób z dużym wydatkiem energetycznym,
żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze i żelatynowe,
tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg do celów spożywczych,
odżywcze dodatki do codziennego spożycia zwłaszcza zawierające
mleko w proszku lub proteiny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub minerałów lub mikroelementów lub mikroorganizmów lub dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, mleko, przetwory mleczne, nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa,
krojone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa, pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy wszelkiego rodzaju, buliony, dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych,
które zawierają substancje warzywne, 30 słodycze, gumy do żucia,
cukierki, lody, wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony,
pierożki, muesli, miód, spożywczy kit pszczeli.
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(111) 319871
(220) 2014 04 10
(210) 427344
(151) 2019 03 18
(441) 2014 07 21
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) P4
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje
elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo
i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania,
wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina
domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe
czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych
i dyskach CD-ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka,
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organizacja
kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe,
opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w sprzedaży
towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych
dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi
świadczone w systemie on-line, prowadzenie kupna i sprzedaży,
sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla
sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki
telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe
nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem
wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane
płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako
oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla
pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy
gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD-ROM do podręcznych gier
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobra-
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nia, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie
telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości,
dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci
telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji
głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem
komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością
wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią
komunikację z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie
użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji do filmów
i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem usługi „wideo
na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych
świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych i sportowych,
programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które
mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie dostępu
do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu do zasobów
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego,
wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego
i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, usługi gier świadczone on-line,
gry hazardowe, chronometraż imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie
konkursów piękności, publikowanie książek, wypożyczanie książek,
kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, nauczanie, nocne kluby, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, 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, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony

2287

gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakle na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego, sporządzanie napisów do filmów
w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż
teksty reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi
prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, usługi trenera
osobistego, usługi trenerskie, usługi centrów rozrywki, klubów zdrowia, centrów fitnessu i obiektów gimnastycznych, obiekty związane
z gimnastyką, podnoszeniem ciężarów, kulturystyką, aerobikiem
i ćwiczeniami fizycznymi, usługi instruktażowe związane z gimnastyką, podnoszeniem ciężarów, kulturystyką, aerobikiem, pływaniem,
ćwiczeniami fizycznymi, rehabilitacją fizyczną, fizjoterapią, dietą, odżywianiem, zdrowiem i urodą, organizowanie konkursów, zawodów,
imprez i obozów związanych ze zdrowiem i sprawnością fizyczną,
organizowanie treningów związanych ze sportem, usługi obozów
wakacyjnych, informacje o wypoczynku, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, 42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych
bezpośrednio w telefonie komórkowym, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, aktualizacja, projektowanie,
ulepszanie, instalacja, powielanie, wypożyczanie, utrzymanie oraz
udostępnianie oprogramowania komputerowego,, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych,
programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, dostarczanie wyszukiwarek internetowych, odzyskiwanie danych
komputerowych.

(111) 319872
(220) 2014 09 22
(210) 433639
(151) 2019 04 01
(441) 2015 01 05
(732) ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) almatravel
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały
(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 kufry bagażowe, kufry podróżne, plecaki, torby podróżne, torby na kółkach, torebki, walizki, akcesoria podróżne: wyroby ze skóry, parasole, komplety podróżne ze skóry, 39 usługi turystyczne i pośrednictwo w usługach turystycznych, oferowanie usług
związanych z podróżami, rezerwacja podróży, transport podróżnych,
oferowanie usług związanych z turystyką, zwiedzanie turystyczne,
organizowanie wycieczek, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, informacje o wypoczynku.
(111) 319873
(220) 2014 10 06
(210) 434179
(151) 2018 11 28
(441) 2015 01 19
(732) Rockford Corporation, Tempe, US.
(540) PUNCH
(510), (511) 9 urządzenia audio, a mianowicie wzmacniacze, głośniki
i procesory dźwieku.
(111) 319874
(220) 2014 10 02
(210) 434075
(151) 2018 02 19
(441) 2015 01 19
(732) MUZO.FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PIN
(510), (511) 41 fotografowanie, fotoreportaże, obsługa gier w systemie on-line w sieci informatycznej, gry hazardowe, imprezy sportowe, informacja o edukacji, usługi związane z organizacją imprez
karaoke, usługi w zakresie gier hazardowych w kasynach, klubowe
usługi w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi komponowania muzyki, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kultu-
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ra fizyczna, filmowanie oraz nagrywanie filmów na taśmach wideo,
usługi związane z obrazami cyfrowymi, obsługa pól golfowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni i szkoleń specjalistycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie loterii,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie spektakli, usługi orkiestry, parki rozrywki, pisanie scenariuszy, postsynchronizacja,
kształcenie poprzez praktykę, produkcja filmów, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja przedstawień teatralnych,
organizacja przyjęć, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, radiowe programy rozrywkowe,
informacja o rozrywce, widowiska rozrywkowe, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, organizowanie i prowadzenie seminariów,
realizacja spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie
napisów do filmów w wersji oryginalnej, sprawdziany edukacyjne,
studia filmowe, usługi związane ze studiami nagrań, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, montaż taśm wideo, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych,
usługi reporterskie, organizowanie obozów wakacyjnych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie i angaż modeli do pozowania artystom, informacje o wypoczynku, wypożyczanie aparatów
i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatów radiowych
i telewizyjnych, usługi projektowania, inne niż do celów reklamowych, usługi związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, wypożyczanie magnetoskopów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, zawodowe poradnictwo w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie i obsługa zjazdów, 42 usługi związane
z prognozami meteorologicznymi, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, wzornictwo przemysłowe i stylizacja, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, usługi projektantów
mody, usługi związane z projektowaniem graficznym.

(111) 319875
(220) 2013 12 03
(210) 422264
(151) 2019 02 26
(441) 2014 03 17
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) TV. Play.pl
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje
reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży
i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu,
usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych
wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on-line w zakresie reklamy, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej
i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów

Nr 7/2019

tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony,
telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy
gier komputerowych, programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audibooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo
i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania,
wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina
domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe
czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych
konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD-ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 41 edukacja,
informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie,
chronometraż imprez sportowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją
imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów piękności, publikowanie książek, wypożyczanie
książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, nocne kluby, organizowanie
i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, 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, widowiska,
użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, wystawianie spektakli,
wystawianie spektakle na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego,
sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi dystrybucji
biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne
niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół,
usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi centrów rozrywki, klubów zdrowia, centrów fitnessu i obiektów
gimnastycznych, obiekty związane z gimnastyką, podnoszeniem
ciężarów, kulturystyką, aerobikiem i ćwiczeniami fizycznymi, usługi
instruktażowe związane z gimnastyką, podnoszeniem ciężarów, kulturystyką, aerobikiem, pływaniem, ćwiczeniami fizycznymi, rehabilitacją fizyczną, fizjoterapią, dietą, odżywianiem, zdrowiem i urodą,
organizowanie konkursów, zawodów, imprez i obozów związanych
ze zdrowiem i sprawnością fizyczną, organizowanie treningów związanych ze sportem, usługi obozów wakacyjnych, informacje o wypoczynku.

(111) 319876
(220) 2013 12 31
(151) 2019 01 18
(441) 2014 04 14
(732) BEEMOV SAS, NANTES, FR.
(540) missfashion
(540)

(210) 423336

Kolor znaku: różowy, jasnoróżowy, biały
(531) 01.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
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tycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania i/lub odtwarzania
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery oraz urządzenia towarzyszące oraz akcesoria komputerowe, monitory, urządzenia do gaszenia ognia, baterie
w tym baterie elektryczne oraz do oświetlenia, detektory, kable i instalacje elektryczne, przekaźniki elektryczne, kostiumy, rękawiczki
oraz maski do nurkowania, ubrania ochronne i osłony przeciwwypadkowe, okulary optyczne, wyroby optyczne, etui na okulary, urządzenia diagnostyczne, pamięci komputerowe i karty pamięci oraz
mikroprocesory, sieci ratownicze, programy i oprogramowanie komputerowe niezależnie od mediów rejestrujących lub środków rozpowszechniania w tym także zapisane/zarejestrowane na magnetycznych nośnikach lub ładowalne z odległych sieci komputerowych,
programy i oprogramowanie komputerowe utrwalone/nagrane, wirtualne i interaktywne gry komputerowe oraz oprogramowanie gier,
programy i oprogramowanie komputerowe m.in. przeznaczone
do celów rozrywkowych i/lub edukacyjnych, tworzenie i edycja filmów, animacje komputerowe, kasety wideo w tym kasety wideo
z grami, publikacje elektroniczne, aerometry, akceleratory cząstek,
aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne
do pojazdów, sygnalizatory akustyczne, alarmy w tym alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady jako części
składowe przyrządów optycznych, alkoholomierze, amperomierze,
analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, apertometry stosowane w optyce, urządzenia i przyrządy astronomiczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne
do nauczania, automaty biletowe, automaty muzyczne (juke box)
uruchamiane monetą, automatyczne kołowroty obrotowe (turnikiety), automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego
ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne wyłączniki czasowe
(z wyłączeniem zegarmistrzostwa), balony meteorologiczne, barometry, baterie w tym baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie
wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki topikowe, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błyskowe żarówki do lamp stosowane
w fotografice, boje do oznakowania torów wodnych, boje sygnalizacyjne, bramki parkingowe uruchamiane monetą lub żetonem dla samochodów, bransoletki stosowane dla identyfikacji kodowanej
w tym magnetyczne, brzęczyki, busole, celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, cewki dławikowe [impedancje], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, cewki elektryczne karkasy na cewki
elektryczne, chipy (układy scalone) w tym chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, urządzenia
do cięcia łukiem elektrycznym, ciężarki do pionów, sygnalizatory
automatyczne spadku do ciśnienia w oponach pojazdów, cyklotrony,
częstotliwościomierze, czujniki w tym czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa,
czujniki znaczników stosowane w stolarstwie, czytniki, sprzęt przetwarzania danych, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków
optycznych, dalekopisy, dalmierze, daszki jako osłony oczu, densymetry, densytometry, aparatura do destylacji, do celów naukowych,
urządzenia elektryczne do dozorowania, dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne urządzenia sygnalizacyjne, drukarki komputerowe, drut miedziany izolowany, druty jako przewody elektryczne, druty (przewody) telefoniczne, telegraficzne, druty ze stopów metali
(bezpieczniki topikowe), aparatura do dyfrakcji [mikroskopia], dyktafony, dynamometry (siłomierze), dyski do rejestracji dźwięku, dyski
kompaktowe (audio-wideo), dyski kompaktowe (CD-ROM-y), dyski
magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory automatyczne, dystrybutory benzyny dla stacji obsługowych,
dystrybutory dysków komputerowych, dystrybutory paliwa na stacjach obsługi, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki jako
urządzenia ostrzegające, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki
sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji dźwięku, dźwignie [bezmiany] wag przesuwnikowych, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekrany stosowane w fotografice, ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne,
ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, elektrody do spawania, elektrolizery, elektroniczne pióra świetlne (ekranopisy), elek-
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tryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia
do lutowania [spawania], elektryczne urządzenia do otwierania
drzwi, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne zamknięcia drzwiowe, epidiaskopy
[rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na pince-nez, etykietki
na towarach elektroniczne, falomierze, wykrywacze fałszywych monet, filmy [błony] naświetlone, rysunkowe filmy animowane, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, filmy rysunkowe
animowane, filtry stosowane w fotografice, filtry do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, urządzenia
i przyrządy stosowane w fizyce, suszarki do klisz fotograficznych, fotokopiarki, fotometry, frankowanie (jako urządzenia do kontroli), futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galenit (kryształy) [detektory], galwanometry, gaśnice, gazometry, geodezyjne taśmy
miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty jako złącza elektryczne, gramofony, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki
alarmowe ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki
sygnalizacyjne, hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe,
urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, indentyfikacyjne kodowane bransoletki magnetyczne, induktory [wzbudniki, elektryczność],
inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, interfejsy komputerowe [informatyka], iskrochrony, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable
optyczne [światłowody], kable rozruchowe do silników, kalkulatory,
kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapoki do pływania, karkasy dla cewek elektrycznych, karty magnetyczne kodowane,
karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kaset wideo, kasety
wideo z grami, kaski ochronne w tym do jazdy konnej, dla uprawiania
sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze jako przyrządy pomiarowe, klawiatury komputerowe, klepsydry szklane wykorzystywane
przy gotowaniu jaj, klisze rentgenowskie naświetlone, koce strażackie, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki
magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, kombinezony
dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komparatory, kompasy jako przyrządy pomiarowe, kompasy okrętowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, drukarki do komputerów, komputery przenośne podręczne, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do komutacji,
komutatory, kondensatory, kondensatory elektryczne, kondensatory
optyczne, kosmografia jako przyrządy, miarki krawieckie, krokomierze [pedometry], kuwety fotograficzne, kwasomierze w tym do akumulatorów, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, laktodensymetry, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe i ciemniowe
stosowane w fotografii, lampy elektronowe próżniowe radiowe, lampy elektronowe wzmacniające, lampy elektronowe z termokatodą
radiowe, lampy optyczne, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, lampy termojonowe, lampy wyładowcze elektryczne inne
niż do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne rurowe inne niż
do oświetlenia, laptopy, lasery nie do celów medycznych, latarnie
magiczne, aparaty projekcyjne, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczniki znaczków pocztowych, liczydła, przyrządy miernicze
w tym linijki, linki do pionów, liny do sond, logi [instrumenty pomiarowe], lokówki elektrotermiczne do włosów, lornetki, kombinezony
ochronne dla lotników, lunety celownicze do broni palnej, lupy
optyczne, lusterka optyczne, lustra do kontroli pracy, lutownice elektryczne, łańcuszki do okularów, łączniki elektryczne, łuk elektryczny
(urządzenia do spawania), magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne karty identyfikujące,
magnetyczne nośnik danych, manekiny reanimacyjne jako przyrządy
dydaktyczne, manometry, maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty
do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące, maszyny sprzedające automatyczne, maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych, meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, przyrządy miernicze w tym miarki, ciesielskie, miary,
mierniki jako przyrządy pomiarowe, mierniki czasu naświetlania
[światłomierze], mierniki pojemności, migacze [światła sygnalizacyjne], migawki (wyzwalacze) stosowane w fotografice, migawki foto-
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graficzne, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory [hardware komputerowy], monitory
[programy komputerowe], monitory ekranowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, motopompy strażackie, myszy
do komputerów, nadajniki dla telekomunikacji, nadajniki sygnałów
elektronicznych, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe stosowane w informatyce, napędy dysków do komputera, naświetlone
taśmy filmowe, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, niwelatory, przyrządy do ustalania linii poziomej w tym poziomice, noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, nośniki informacji optyczne,
nośniki płyt ciemniowych stosowane w fotografice, notesy elektroniczne, maski do nurkowania, obciążenia do urządzeń świetlnych,
obciążniki do sond, obiektywy [soczewki] [optyka], obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, obwody drukowane, ochraniacze
przed udarem napięciowym, ochraniacze zębów, maski ochronne,
ociekacze do suszenia prac fotograficznych w tym suszarki, odbiorniki audio i wideo, suszarki do odbitek fotograficznych, urządzenia
do nabłyszczania odbitek fotograficznych, odgromniki, przyrządy
do pomiaru odległości, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD,
odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa
do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież
przeznaczona do użycia w laboratoriach, ogniwa (przełączniki) stosowane w elektryczności, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki elektryczne, ogrodzenia zelektryfikowane,
oktanty, łańcuszki do okularów, okulary optyczne, okulary ochronne
do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary, binokle, omomierze (omometry), oporniki
elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, oprogramowanie
komputerowe, nagrane, optyczne nośniki danych, optyczne włókna
przewodzące promienie świetlne (światłowody), oscylografy, osłony
azbestowe dla strażaków, osłony dla strażaków azbestowe, osłony
końcówek wyjść elektrycznych, osłony obiektywów optycznych,
osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze robotników, osobiste urządzenia stereofoniczne, baterie do oświetlania,
ozonizatory (ozonatory), pamięci komputerowe, parkometry, pasy
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
sportowego, pasy do pływania, pasy ratunkowe, peryskopy, piece
do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, sznureczki,
oprawki, łańcuszki do pince-nez, binokle, piorunochrony, pipety, pirometry, plandeki ratownicze, planimetry, plotery [pisaki x-y], płytki
krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty fonograficzne, pływaki do kąpieli i pływania, pływaki wodne, pochylniki
[eklimetry], pochyłomierze, podkładki pod myszy komputerowe,
podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki
na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, naczynia szklane do pomiarów,
pompy paliwowe samoregulujące, pompy strażackie, powłoki i osłony kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, wskaźniki poziomu wody, poziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], procesory tekstu,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
komputerowe, nagrane, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim do celów innych niż medyczne, prostowniki prądu, przyrządy i urządzenia do prób materiałowych, próżniomierze, pryzmaty stosowane w optyce, przeglądarki jaj, przekaźniki
elektryczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory stosowane w elektryczności, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody
akustyczne, elektryczne, magnetyczne, aparatura kadrująca do przezroczy, przezrocza i ramki fotograficzne, przyciski do dzwonków,
przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do wyznaczania
azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne,
przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony fotograficzne, publikacje
elektroniczne [moduły ładowalne], pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki przełącznikowe [elektryczność], radary, aparaty radiowe w tym odbiorniki radiowe, radia samochodowe, radio pagery, ramiona gramofonowe, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury,
reduktory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory na-
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pięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w kilometrach]
dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi (w milach) dla pojazdów,
reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż
do sztucznego oddychania, retorty, rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami
rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony
przed wypadkami, różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rzutniki
do slajdów, sacharymetry, satelity do celów naukowych, sekstansy,
sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe,
siatki zabezpieczające przed wypadkami, skanery [informatyka],
skarpetki podgrzewane elektrycznie, przyrządy do mierzenia grubości skóry, skrzynki akumulatorowe, skrzynki do przyłączy [elektryczność], skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze [elektryczność], słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, soczewki w tym wzierniki,
okulary, soczewki korekcyjne optyczne, soczewki optyczne, solomierze, sonary [hydrolokatory], maszyny i urządzenia do sondowania,
sondy radarowe lub ultradźwiękowe, sondy do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany [wzorniki],
sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzania danych], sprzęgacze akustyczne, sprzęt dla korzystania
z telefonu bez użycia rąk, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt elektryczny do demakijażu, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statki pożarnicze,
statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, instalacje elektryczne do sterowania zdalnego procesami przemysłowymi, stojaki
do retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], osłony azbestowe dla strażaków, styki elektryczne, styki elektryczne z metali szlachetnych, suszarki klisz fotograficznych, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe
niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, syreny elektryczne [brzęczki], szafki na głośniki, szafy rozdzielcze
[elektryczność], szkła kontaktowe oraz pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła optyczne, szkło optyczne, szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność, sznureczki do okularów, szpule fotograficzne, szyldy i znaki mechaniczne, szyldy [znaki] świecące, ściemniacze
[regulatory] światła [elektryczne], śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], tablice
ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, taktomierze [metronomy], tarcze odblaskowe noszone
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy
do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku,
taśmy magnetyczne, przyrządy rozmagnesowujące do taśm magnetycznych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, taśmy wideo,
słuchawki telefoniczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony
przenośne, telegrafy [aparaty], telekopiarki, teleskopy, teodolity, termometry nie do celów medycznych, termostaty, termostaty do pojazdów, totalizatory, transformatory elektryczne, translatory elektroniczne kieszonkowe, tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe,
trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi do aparatów fotograficznych, trzepaczki strażackie, tuby do głośników, tuby
głosowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tworniki elektryczne tyczki, łaty [przyrządy pomiarowe], tygle laboratoryjne, tygle probiercze do kupelacji laboratoryjne, ubiory chroniące przed ogniem,
układy scalone, urynometry, urządzenia antyinterferencyjne [elektryczność], urządzenia diagnostyczne-nie do celów medycznych,
urządzenia dla nurków, urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do cięcia łukiem elektrycznym,
urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia
do czyszczenia płyt gramofonowych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji jako urządzenia laboratoryjne, urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do galwanizacji,
urządzenia do galwanoplastyki, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem, urządzenia
do głosowania, urządzenia do jonizacji inne niż do uzdatniania powietrza, urządzenia do katodowania używane przy zabezpieczaniu
przed korozją, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia
do kontroli stemplowania korespondencji pocztowej, urządzenia
do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowania akumu-
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latorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod wodą, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru
ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości stosowane w fotografice,
urządzenia do powiększania stosowane w fotografice, urządzenia
do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do rozmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do rysowania
wykrojów krawieckich, urządzenia do spawania elektrycznego, urządzenia do spawania łukiem elektrycznym, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej,
urządzenia do ważenia, urządzenia do wyważania, urządzenia do zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do zgrzewania opakowań z tworzyw
sztucznych, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania,
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami
kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia elektryczne do zwabiania i zabijania owadów, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów innych niż medyczne, urządzenia i przyrządy
do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia
i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia kadrujące do przezroczy,
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów (komputery pokładowe),
urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych (sufler
telewizyjny, prompter), urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia przeznaczonego rozrywki, przystosowane wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia rentgenowskie inne niż do celów
medycznych, urządzenia sterujące do wind, urządzenia telefoniczne,
urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do celów
innych niż medyczne, urządzenia zawierające wizjery optyczne,
wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne [wysokiej dokładności],
wagi pomostowe, walizeczki z przyborami do autopsji [badania mikroskopowe], wariometry, wideofony, wielofunkcyjne bankomaty
[ATM], wilgotnościomierze, urządzenia sterujące do wind, wizjery
do drzwi [judasze], woltomierze, wskaźniki elektryczne, rejestratory
ciśnienia, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne
emitujące światło, wskaźniki ilości, nachylenia, prędkości, temperatury, ciśnienia, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki strat elektrycznych,
wyjścia bezpieczeństwa, wykrywacze (detektory), wykrywacze
dymu, wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, wyroby optyczne, wysokościomierze,
wyzwalacze migawek [fotografika], wzmacniacze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zaciski przewodów [elektryczność], zamki elektryczne, zapalniczki samochodowe, zatyczki do uszu, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zawory
elektromagnetyczne [przełączniki], aparatura elektrodynamiczna
do zdalnego sterowania sygnałami, aparatura elektrodynamiczna
do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, zdjęcia rentgenowskie nie do celów medycznych, zegary kontrolne (czasomierze
rejestrujące), zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów
punktowych, zespoły nadawcze stosowane w telekomunikacji, złącza i złączki elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, znaki
drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne,
żelazka elektryczne, 16 produkty drukarskie, artykuły do oprawy, fotografie, artykuły papiernicze, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), klisze, papier, karton,
w tym pudła i opakowania, plakaty, afisze, albumy, karty, książki, gazety, prospekty, broszury, kalendarze, przyrządy do pisania, czcionki
drukarskie, artystyczne obiekty grawerowane lub litografie, obrazy
w tym obramowane, akwarele, formy do szycia, obrazki, przyrządy

2291

do rysowania, papierowe chusteczki, papier i ręczniki toaletowe, papierowa bielizna stołowa, warstwy (arkusze) papierowe lub z celulozy w tym jednorazowe, torby i saszetki, koperty i pokrowce papierowe lub z tworzyw sztucznych jako opakowania, papierowe lub
plastikowe worki na śmieci, .adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, akwaforty [grafika], akwarele, akwarele [obrazy, malarstwo], albumy, almanachy [roczniki], arkusze z wiskozy
do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, atrament,
atrament korektorski [heliografia], bibuły, bielizna stołowa papierowa, bilety, biurowe maszyny do stemplowania, bloczki do pisania,
bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe, błony
z tworzyw sztucznych [samoprzyczepne, rozciągliwe] do paletyzacji,
broszury, arkusze w celulozy regenerowanej do pakowania, chorągiewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa papierowe,
cyfry jako czcionki drukarskie, cyrkle kreślarskie, czasopisma w tym
periodyki, czcionki (cyfry i litery), czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, zestawy drukarskie przenośne jako artykuły biurowe, dziurkacze jako artykuły biurowe, ekierki, emblematy,
pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki
statuetki z papieru mache, filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, formularze jako blankiety, druki, formy do gliny
modelarskiej jako materiały dla artystów, fotografie, urządzenia
do oprawiania fotografii, fotograwiura, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, gilotynki do papieru jako artykuły biurowe, glina do modelowania, formy do gliny modelarskiej jako materiały dla artystów, globusy ziemskie, gluten (klej) do papieru lub
do użytku domowego, grafity do ołówków, grzebienie marmurkowe,
gumki do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania,
kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie,
kałamarze w tym wpuszczane w pulpit, kałamarze stojące z oprawką,
kamienie atramentowe [kałamarze], kamienie litograficzne, kartki
z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej jako artykuły papiernicze, karty, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, karty
pocztowe, kasetki na papeterię jako artykuły biurowe, kasetki
na stemple i pieczątki, kaszty, ramy zecerskie stosowane w [drukarstwie, katalogi, klajstry, kleje mączne do papieru lub do użytku domowego [papki mączne], klamry, zaciski do papieru, klawisze do maszyn do pisania, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje
do papieru lub do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy,
urządzenia do stemplowania kopert biurowe, koperty, koperty
na butelki z kartonu lub papieru, korektory w płynie jako artykuły
biurowe, kosze na listy, kreda do litografii, kreda do pisania, kreda
do znakowania, kreda krawiecka, krzywiki, książki, kulki do piór kulkowych, lak do pieczętowania, urządzenia do laminowanie dokumentów do użytku biurowego, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, litografie, łupkowe
tabliczki do pisania, malarstwo [obrazy] oprawione lub nie, mapy,
mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie,
maszyny do pisania [elektryczne i nieelektryczne], materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do nauczania
z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne papierowe w tym bibuła, materiały klejące
do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne, materiały powłokowe wykonane z krochmalu lub skrobi,
matryce, matryce do druku ręcznego, miseczki na farby dla artystów
malarzy, modele, makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], nawilżacze [artykuły biurowe],
biurowe nawilżacze do powierzchni klejących, niemowlęce pielucho-majtki z papieru lub celulozy [jednorazowe], niszczarki dokumentów do użytku biurowego, notatniki, notesy, notesy podręczne,
noże do papieru jako artykuły biurowe, numeratory, obrazy, obrusy
papierowe, obsadki do piór, obsadki, uchwyty do piór, obwoluty
na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, ochrona gumowa na palce jako artykuły biurowe, odciskarki do kart kredytowych,
nieelektryczne, okładki na czeki, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [papiernictwo], okólniki, oleodruki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, opakowania do butelek z tektury lub papieru, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski
papierowe na cygara, opłatek do pieczętowania listów, urządzenia
do oprawiania fotografii, oprawy, oprawy do ołówków, osłony na do-
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niczki z papieru, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślarskie], kasetki ozdobne na papeterie jako artykuły biurowe, papier
w tym do radiogramów, elektrokardiografów i maszyn rejestrujących, papier do pakowania, pisania, zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny, papier parafinowany, papier pergaminowy,
papier przebitkowy [materiały piśmienne], papier srebrny, papier
świecący, papier toaletowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne],
papier Xuan [do chińskiego malarstwa i kaligrafii], papier z miazgi
drzewnej, papierowe maty na siedzenia, papierowe podstawki pod
karafki, pasma przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, pasta do modelowania, pastele [kredki], perforatory biurowe, pędzle, pieczęcie, stemple, pieczęcie, pudełka na stemple, pielucho-majtki niemowlęce z papieru lub celulozy (jednorazowe),
pieluchy niemowlęce z papieru lub celulozy jednorazowe, pinezki,
pióra jako artykuły biurowe, pióra wieczne, pióra ze stali, piórka
do rysowania [grafiony], piórniki, wzorce pisma do kopiowania, plansze, płytki grawerskie, plany, płótno do malarstwa, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno nasączone
tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki
adresowe do adresarek, płyty matrycowe, podpórki do utrzymywania wielu książek w pozycji pionowej, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki
pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, poduszki nasączone tuszem, pojemniki na śmietanę papierowe, pokrowce do drukarek z materiałów nietekstylnych, portrety, powielacze, taśmy i karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przebitki
jako materiały piśmienne, przezrocza [materiały piśmienne], przybory do pisania, przybory do wycierania tablic do pisania, przybory
szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przykładnice
kreślarskie [rysunkowe], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka na farby
[artykuły szkolne], pudła na kapelusze z tektury, ramki do fotografii,
rejestry, księgi główne (książki), reprodukcje graficzne, ręczniki
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących,
rozaria domowe, rozkłady, repertuary godzinowe [drukowane], rury
tekturowe, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków,
rysiki, rysunki w tym ryciny, zestawy rysunkowe, komplety kreślarskie, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe,
skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, skrobia
[klej skrobiowy] do celów papierniczych lub do użytku domowego,
spinacze biurowe, spinacze do banknotów, spinacze do papieru, stalówki, stalówki ze złota, steatyt [kreda krawiecka], stemple, pieczątki,
stemple do pieczętowania, stojaki na stemple, suszki do piór, szablony jako artykuły piśmienne, szczotki [pędzle] do pisania, szczotki
[pędzle] malarskie, sznurek introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu
lub papieru, tablice szkolne, tace do sortowania i liczenia pieniędzy,
tarcze wymazujące, taśma klejąca, taśmy stosowane w introligatorstwie, taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy lub kart papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem, taśmy nasączone tuszem
do drukarek komputerowych, taśmy papierowe, taśmy przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki
na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki, skoroszyty [artykuły
biurowe], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne,
tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie,
torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania w tym koperty, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papierowe, rożki w kształcie stożka, trójkąty kreślarskie, tusz, atrament,
tworzywa sztuczne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty
do stempli, pieczęci, urządzenia do frankowania naklejania znaczków lub stemplowania korespondencji pocztowej, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia i maszyny do introligatorstwa jako sprzęt biurowy, urządzenia i maszyny
do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pisania, wierszowniki, winkielaki,
datowniki, kasowniki [poligrafia], wierszowniki, winkielaki, numeratory [poligrafia], aparaty do wykonywania winiet, wkładki papierowe
do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe do piór, wosk
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do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na mapie, nieelektryczne, wycinki histologiczne jako materiał szkoleniowy, wydruki graficzne, wykroje do szycia, wykroje do wykonywania odzieży, wyroby przeznaczone
do wymazywania, wyroby z kartonu, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, zawiadomienia (karty) jako artykuły piśmienne, zeszyty, znaczki pocztowe, zszywacze
jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy w tym kaszkietówki, ubrania wierzchnie w tym skórzane lub
z imitacji skóry, paski, futra, rękawiczki, szaliki, apaszki, krawaty, skarpetki, kapcie, klapki plażowe, buty narciarskie i sportowe, bielizna,
nakrycia tekstylne, przybory antypoślizgowe do butów, bandany
na szyję, berbety, kwefy jako odzież, berety, bezrękawniki, bielizna
damska, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze,
bluzki, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy jako spodnie,
buty, obcasy, paski, środki antypoślizgowe do butów, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki
do obuwia, chusty, fulardy, cylindry jako kapelusze, czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czubki do butów, daszki do czapek,
drewniaki, dzianina (odzież), dżerseje (ubrania), espadryle, etole (futra), fartuchy jako odzież, fulary (ozdobne krawaty), gabardyna, garnitury, getry, gorsety jako bielizna, halki jako bielizna, halki, półhaki,
kalosze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe jako odzież, kaptury jako część odzieży, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kieszenie kwadratowe, kołnierze jako część odzieży, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane,
kombinezony jako odzież, kombinezony dla narciarzy wodnych, kombinezony dla narciarzy wodnych, kombinezony dla narciarzy wodnych,
kostiumy kąpielowe, koszule, koszulka gimnastyczna, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecinne, manipularze [liturgia], mankiety jako część ubrania, mantyle [szale Hiszpanek], stroje na maskarady,
maski na oczy do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako część
odzieży, mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony [koszule], napiętki do pończoch, nauszniki jako część odzieży, napiętki, czubki do obuwia, obcasy, paski środki antypoślizgowe
do obuwia, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, ochraniacze kołnierzy, odzież, odzież
dla automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież
gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji
skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia
wierzchnie jako odzież, okucia metalowe do butów, ornaty, osłony
przed słońcem (daszki), osłony, daszki do czapek, palta, pancerze,
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski do odzieży, paski do butów i obuwia, pasy do pończoch jako bielizna, pasy do przechowywania pieniędzy odzieżowe, peleryny, pelisy, pieluszki dla dzieci
z materiałów tekstylnych, buty piłkarskie, piżamy, płaszcze, płaszcze
kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki stosowane w elementach ubrań, podszewki gotowe jako części
garderoby, podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, pończochy, napiętki do pończoch, pończochy wchłaniające
pot, potniki, półbuty, prochowce, pulowery, rajstopy, rękawiczki jako
część odzieży, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, skarpetki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, slipy,
spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę,
stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy do ubrania, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy
do getrów, pod stopy, taśmy do spodni, getrów, pod stopy, togi,
ubrania trykotowe, T-shirty, turbany, woalki, wyprawki dziecięce jako
ubrania, wyroby pończosznicze, żakiety pikowane jako ubrania,
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe (oprócz artykułów oświetleniowych), syntetyczne choinki bożonarodzeniowe, sprzęt rybacki, piłki do gry, stoły, kije lub bile bilardowe, gry karciane, łyżwy, rolki, skuter, deski windsurfingowe, rakietki,
rakietki śnieżne, ochraniacze sportowe, balony do zabawy, bańki
mydlane jako zabawki, rękawice baseballowe, baseny kąpielowe jako
zabawki, bąki jako zabawki, okładziny do stołów bilardowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, kije bilardowe, końcówki do kijów bilardowych, kule do bilardu, stoły bilardowe, karty
do bingo, bloki startowe jako artykuły sportowe, bobsleje, body board, przyrządy do reperacji darni na boiska także jako akcesoria golfowe, rękawice bokserskie, broń do szermierki, butelki do karmienia
lalek, buty łyżwiarskie, łyżwy, ozdoby na choinki z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, stojaki do choinek, choinki z mate-
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riałów syntetycznych, cukierki-petardy, smycze do desek surfingowych, deski windsurfingowe, trapezy do desek windsurfingowych
w tym uprzęże, żagle do desek windsurfingowych, deskorolki, dętki
do piłek do gry, gra w domino, domki dla lalek, dyski sportowe,
dzwonki na choinkę, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery, elektroniczne tarcze, florety, przyrządy gimnastyczne w tym
mechaniczne, kije, rękawice golfowe, torby na kije golfowe na kółkach lub bez, gry, karty do gry, kije, kule do gry, kulki, piłki do gry,
żetony do gry, gry automatyczne inne niż do użytku z zewnętrznym
ekranem lub monitorem, gry automatyczne lub na żetony, gry inne
niż przystosowane do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem w tym urządzenia do gier, gry planszowe, gry towarzyskie (salonowe), grzechotki, gwizdki (wabiki) myśliwskie, haczyki wędkarskie,
hantle, strzelby harpunowe jako artykuły sportowe, kije hokejowe,
hulajnogi do zabawy, huśtawki, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów jako zabawki, kapiszony
wybuchowe do zabawy, karty do bingo, karty do gry, karuzele, katapulty jako artykuły sportowe, kije w tym kije do gier także bilardowe
i golfowe, końcówki do kii bilardowych, klocki do zabawy, kołowrotki
wędkarskie, konfetti, konie na biegunach jako zabawki, gry polegające na konstrukcjach, koszyki wędkarskie, kości do gry, kubki na kości
do gry, kotyliony, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle,
oprzyrządowanie i urządzenia do kręgli, torby na sprzęt do krykieta,
kubki na kości do gry, kukiełki, kulki do gry, przyrządy stosowane
w kulturystyce, kusze jako artykuły sportowe, lalki, butelki do karmienia lalek, łóżka dla lalek, pokoiki, ubranka dla lalek, latające krążki
jako zabawki, latawce, szpule do latawców, linki, żyłki wędkarskie,
lotki do gry, lotnie, łóżka dla lalek, łuki i przybory do strzelania, łyżworolki, łyżwy, Mahjongs, marionetki, maski [zabawki], maski szermiercze, maski teatralne, maskujące ekrany [artykuły sportowe],
maszty do desek windsurfingowych, misie pluszowe, modele pojazdów przeskalowane, siatki na motyle, bańki mydlane do zabawy,
gwizdki i wabiki stosowane w myślistwie, naturalne i syntetyczne
naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, krawędzie do nart, pokrycie ślizgów do nart,
wiązania do nart, narty wosk do nart, torby na narty i deski surfingowe, narty surfingowe, narty wodne, ochraniacze jako części strojów
sportowych, ochraniacze łokci jako artykuły sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, broń
i amunicja do paintballu, pałeczki sztafetowe, paralotnie, pasy
do podnoszenia ciężarów, petardy w kształcie cukierków, pierścienie
do rzucania [gry], stoły do piłkarzyków, piłki do gier, piniaty, kapiszony do pistoletów stosowane jako zabawki, pistolety jako zabawki
w tym do paintballa, plansze do gry w warcaby, pluszowe misie, pluszowe zabawki, pławiki do wędkarstwa, płetwy do pływania, płetwy
do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla
wędkarzy, podkowy do zabawy, pasy do podnoszenia ciężarów, modele pojazdów, pojazdy [zabawki], pokoiki dla lalek, pokrycie ślizgów
nart, przynęty do myślistwa lub rybołówstwa, przynęty stosowane
w wędkarstwie, sztuczne, przynęty zapachowe do łowiectwa i wędkarstwa, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy do reperacji
darni [akcesoria golfowe], przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu,
puzzle, samochody zdalnie sterowane w tym radiem jako zabawki,
rakiety naciągi do rakiet w tym syntetyczne, rakiety do gry, rakiety
śnieżne, rękawice jako akcesoria do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice
golfowe, ringo, rolki, rolki do stacjonarnych rowerów ćwiczeniowych,
rowery treningowe stacjonarne, rolki do rowerów treningowych stacjonarnych, koło do ruletki, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, rzutki w tym rzutki strzelnicze jako tarcze, strzałki (gra), sanki,
siatki w tym na motyle, skóra focza [pokrycia na narty], skrobaczki
do nart, spławiki, spławiki [sprzęt wędkarski], sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego,
deski surfingowe, suspendery, szachownice, szachy, broń, maski i rękawice do szermierki, aparatura do sztuk magicznych, ślizgi, pokrycie
nart, śmieszne rzeczy [atrapy], śnieg sztuczny na choinki, śnieżne
kule, uchwyty do świeczek choinkowych, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, maski teatralne, stoły do tenisa stołowego, aparaty
do wyrzucania piłek tenisowych, siatki tenisowe, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, trampoliny, trapezy
[uprząż] do desek windsurfingowych, rowery stacjonarne treningowe, trik-trak [gra], ubranka dla lalek, uprząż wspinaczkowa, wabiki
do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby [gry], haczyki, podbieraki,
sprzęt do wędkarstwa, wędki, worki treningowe, wosk do nart, wrot-
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ki, uprząż do wspinaczki, wybuchowe cukierki, zabawki, zabawki dla
zwierząt domowych, zabawki ruchome, balony do zabaw, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, urządzenia do zaznaczanie
punktów w bilardzie, żetony do gier, żyłki wędkarskie, 35 usługi w zakresie: reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, rozpowszechnianie
wszelkich materiałów reklamowych w tym ulotek broszur, próbek,
usługi abonamentowe w grach przeznaczone dla osób trzecich, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzaniu w działalności gospodarczej, rachunkowość powielanie dokumentów, rekrutacja, dobór
personelu oraz pośrednictwo pracy, zarządzanie plikami informatycznymi, usługi w zakresie organizacji i dekoracji wystaw komercyjnych i reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej
(online w sieci informatycznej), wynajmowanie czasu i przestrzeni
reklamowej, publikacja tekstu reklamowego, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, public relations, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy
kosztów, analizy rynkowe, audyt, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, wynajem automatycznych dystrybutorów, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura, biura pośrednictwa pracy, usługi
porównywania cen, dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, powielanie dokumentów,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom
trzecim, wycena drzew, dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, usługi impresariów w działalności
artystycznej, doradztwo w tym specjalistyczne w zakresie organizacji i zarządzania w działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom oraz punkty informacji konsumenckiej, handlowe wyceny, administrowanie hotelami, importowo-eksportowe agencje, impresariat w działalności artystycznej, agencje informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej,
kolportaż próbek, wycena kompleksów leśnych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe bazy danych
systematyzacja komputerowe baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób trzecich handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, punkty informacji konsumenckiej, analiza
kosztów, księgowość, maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
usługi w zakresie sondaży, opinii, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo handlowe), patronat, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
rekrutacja personelu, plakaty rozlepianie reklam, wyszukiwanie informacji (pliki komputerowe) dla osób trzecich, przygotowywanie
zeznań podatkowych, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej (przemysłowej lub handlowej), pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, powielanie dokumentów, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, usługi prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, próbki kolportaż próbek, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, usługi w zakresie przeglądu prasy, przygotowanie
listy płac, psychotechnika dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, broszur, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i spon-
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sorowanych tekstów uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych-, wynajmowanie nośników
reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, analizy i badania
rynku, sekretarskie usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach
komputerowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, statystyczne
zestawienia, usługi stenografii, szacowanie kompleksów leśnych,
szacowanie wełny, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji [dla
nieobecnych abonentów], reklama telewizyjna, transkrypcja formy
wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udzielanie porad konsumentom w tym informacja handlowa oraz punkty informacji konsumenckiej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wizerunek (kreowanie wizerunku, firmy, usług,
towaru, wycena drzew, wycena kompleksów leśnych, wycena wełny,
wyceny handlowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, dekorowanie wystaw sklepowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzenia
osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej w zakresie, udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, zarządzanie hotelami, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne, przygotowanie zeznań podatkowych,
usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych usługach,
38 usługi w zakresie telekomunikacji oraz informacji o telekomunikacji, komunikacji poprzez terminale komputerowe lub światłowody,
usługi komunikacji radiowej, telefonicznej, wizyjnej, mobilne usługi
radiotelefoniczne, dostarczenie dostępu do światowej sieci informatycznej, usługi elektronicznego wyświetlania wiadomości, danych
(telekomunikacja), połączenie przez telekomunikację do światowej
sieci informatycznej, usługi agencji prasowych oraz informacyjnych,
wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
emisji radiowych lub telewizyjnych, usługi serwisu telekonferencji,
usługi wysyłania wiadomości elektronicznych w tym poczty elektronicznej, ogłoszeń, wypożyczanie czasu dostępu do światowych sieci
informatycznych, gromadzenie, udostępnianie oraz przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, dźwiękowej za pomocą komputera
oraz mobilnych urządzeń do komunikacji, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, usługi udostępniania dostępu do komputerowych baz danych, portali społecznościowych, chatów, aplikacji
elektronicznych, usługi elektronicznej wymiany danych przy pomocy internetowych, cyfrowych, elektronicznych, przewodowych i bezprzewodowych środków łączności, agencje informacyjne [aktualności i wiadomości], wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci,
udostępnianie Internetu dla forów dyskusyjnych, informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, łączność za pomocą telefonii komórkowej, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla
usług związanych z telezakupami, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej [usługi operatorów sieciowych], łączność za pomocą telefonów, łączność za pomocą telegramów, przesyłanie telegramów, informacja o telekomunikacji,
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telewizja kablowa, łączność poprzez terminale komputerowe, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych,
transmisja satelitarna, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi
poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, usługi teleksowe, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla
usług związanych z telezakupami, wypożyczanie czasu dostępu
do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do kopiowania, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze poprzez radio,
telefon lub inne środki łączności elektronicznej, usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług,
informacja o wyżej wymienionych usługach, 41 usługi w zakresie
nauczania, kształcenia, rozrywki, działalność sportowa i kulturalna,
usługi mające na celu rozrywkę, zabawę oraz rekreację, informacje
w dziedzinie rozrywki i edukacji, usługi w zakresie organizowania zajęć czasu wolnego i rozrywki, publikacja książek, pożyczanie książek,
tresura zwierząt, produkcja filmów w tym video, wynajem filmów kinematograficznych, wynajem ścieżek dźwiękowych, wynajem magnetowidów lub stanowisk radiowych i telewizyjnych, wynajem dekoracji do spektakli, montaż video, usługi w zakresie fotografii,
organizacja konkursów w tym edukacyjnych i rozrywkowych, organizacja i prowadzenie seminariów, konferencji i kongresów, organizacja wystaw kulturalnych i edukacyjnych, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi w zakresie gier proponowanych w Internecie (także przy
użyciu sieci informatycznej), usługi odpłatnych gier, gry oferowane
w systemie on-line (z sieci informatycznej), publikacje elektroniczna
książek i periodyków w Internecie, mikroedycja, usługi portali internetowych, w tym oferujących gry, w tym gry wirtualne i interaktywne, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi
artystów teatralnych, usługi świadczone przez biblioteki objazdowe,
chronometria na imprezach sportowych, cyrki, wypożyczanie dekoracji teatralnych, doradztwo zawodowe w tym porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi w zakresie edukacji, informacje o edukacji usługi
świadczone przez studia filmowe, wypożyczanie filmów kinowych,
fotoreportaże, instruktaż w zakresie gimnastyki, obsługa gier w systemie on-line w tym z sieci informatycznej i/lub komputerowej, obsługa sal do gier, usługi w zakresie gier hazardowych, chronometraż
imprez sportowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenie na język migowy, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi
kasyn, usługi klubowe, usługi w związane z rozrywką lub nauczaniem, usługi w zakresie poprawiania kondycji w tym klubów zdrowia,
usługi związane z kompozycjami muzycznymi, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów w tym w zakresie edukacji lub rozrywki, konkursy piękności organizowanie konkursów piękności,
publikowanie i wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne w tym
pokazy, kultura fizyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypożyczanie magnetoskopów, montaż taśm wideo, muzea, usługi w zakresie wystawy, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo w tym filmowanie, nauczanie także
nauczanie korespondencyjne, nauczanie religii, usługi nocnych klubów, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organizowanie obozów
sportowych, usługi w zakresie rozrywki i zabawy w tym w ramach
obozów wakacyjnych, usługi w zakresie obrazów cyfrowych, obsługa
pól golfowych, obsługa sal kinowych, obsługa salonów gier, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych oraz szkolenia specjalistyczne, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów,
zjazdów, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć w zakresie rozrywki, organizowanie spektakli [impresariat], organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, usługi
orkiestr, parków rozrywki, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, postsynchronizacja [dubbing], kształcenie
praktyczne w tym pokazy, produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radio-
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wych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, prowadzenie
ogrodów zoologicznych, produkcja przedstawień teatralnych, nauczanie przedszkolne oraz usługi przedszkoli, planowanie przebiegu
przyjęć, publikacja elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, nauczanie religii, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska rozrywkowe, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, organizowanie i prowadzenie seminariów,
spektakle realizacja spektakli w tym ich wystawianie, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, sporządzanie napisów
także do filmów w wersji oryginalnej, sprawdziany edukacyjne, wynajmowanie stadionów, studia filmowe, usługi studia nagrań, organizowanie i prowadzenie sympozjów, szkoły z internatem, montaż
taśm video, produkcja filmów na taśmach video, wypożyczanie taśm
video, teksty pisanie tekstów, inne niż reklamowe, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe,
tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania
z sieci komputerowych, organizowanie zajęć sportowych na urządzeniach sportowych, usługi bibliotek objazdowych, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kaligrafii, usługi projektowania, inne
niż do celów reklamowych, usługi reporterskie, organizowanie obozów wakacyjnych w ramach rozrywki, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie modeli do pozowania artystom w tym angaż
modeli, modelek, wynajmowanie stadionów, usługi związane z organizacją wypoczynku oraz informacje w tym zakresie, wypożyczanie
aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatów
radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie książek, wypożyczanie magnetoskopów, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu
do nurkowania, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, edukacja uczelni wyższych, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji
lub kształcenia, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie î obsługa zjazdów, tresura zwierząt, usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych usługach, 42 usługi w zakresie badań oraz
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe dla
osób trzecich, usługi w zakresie: opracowywania projektów technicznych, usługi w zakresie architektury, projektowanie dekoracji wnętrz,
usługi instalacji i utrzymania oprogramowania komputerowego, aktualizacja, wsparcie techniczne i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania sztuk graficznych, usługi artystów-grafików, designerów, usługi w zakresie:
wzornictwa przemysłowego, stylizacji, promocji wzornictwa, projektowanie, tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie stron internetowych, usługi w zakresie stwierdzania autentyczności dzieł sztuki,
kontrola techniczna pojazdów, akwanautyka, analizy chemiczne,
analizy systemów komputerowych architektura, usługi artystów grafików, badania bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne, geologiczne, techniczne, w dziedzinie fizyki, w dziedzinie kosmetyki, w dziedzinie mechaniki, w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace
badawczo-rozwojowe prace dla osób trzecich, badania w zakresie
biologii, projektowanie budynków, projektowanie w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo budowlane, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, eksploatacja
pokładów roponośnych, eksploatacja pokładów roponośnych w tym
analizy, eksploracja podwodna [akwanautyka], eksploracja pól naftowych [ekspertyzy, pomiary] elektroniczna konwersja danych lub programów, badania, ekspertyzy, poszukiwania geologiczne, inżynieria
techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, komputery odzyskiwanie danych
komputerowych, programowanie komputerowe, interaktywne programy komputerowe, w tym do celów rozrywkowych, oprogramowanie komputerowe m.in. przeznaczone do celów rozrywkowych i/
lub edukacyjnych, projektowanie systemów komputerowych, wypo-
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życzanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, testowanie materiałów, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, odzyskiwanie danych komputerowych,
projektowanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, planowanie urbanistyczne, doradztwo w zakresie planowanie zużycia energii, eksploracja pól naftowych oraz ekspertyzy, pomiary z tym związane, pomiary geodezyjne,
poszukiwania geologiczne w tym ekspertyzy i pomiary, poszukiwania ropy naftowej, powielanie oprogramowania komputerowego,
prognozy meteorologiczne, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, poszukiwanie ropy
naftowej, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu
wywołania deszczu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja, kontrola w zakresie szybów naftowych, testowanie tekstyliów,
testowanie materiałów, testowanie pojazdów, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi projektantów mody, usługi związane z projektowaniem graficznym w tym w zakresie sztuki,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
wynajmowanie oraz udostępnianie zasobów serwerów w sieci komputerowej, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting, usługi wyszukiwarek internetowych, w tym dostarczanie i opracowywanie informacji oraz
marketing w wyszukiwarkach internetowych, usługi konsultacyjne,
informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych usługach.

(111) 319877
(220) 2014 04 07
(210) 427179
(151) 2019 04 02
(441) 2014 07 21
(732) SONETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) enova.ERP
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,systematyzacja komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 319878
(220) 2016 03 15
(151) 2019 04 10
(441) 2016 06 20
(732) TELESTAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TO!TV
(540)

(210) 453717

Kolor znaku: jasnoszary, zielony
(531) 26.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line do pobrania, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu,
urządzenia mobilne do komunikowania się, przesyłania danych,
urządzenia mobilne do odczytu publikacji elektronicznych, telefony,
komputery, programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne,
nośniki danych, dyski optyczne, programy komputerowe nagrane,
software komputerowy i nośniki danych z muzyką, filmami wideo
i audio oraz obrazami graficznymi ściągniętymi z komputerowych
baz danych lub z Internetu, ze stron internetowych, etui na telefony,
elektroniczne pióra świetlne [ekranopisy], etui na okulary, etykietki
na towarach elektroniczne, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, łańcuszki do okularów, okulary przeciwsłoneczne, pamięci
zewnętrzne USB, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod
nadgarstki do użytku z komputerem, pokrowce na laptopy, komputery, czytniki, tablety, torby do laptopów, komputerów, czytników,
tabletów, uchwyty do telefonów komórkowych, baterie, akumula-
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tory, 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe,
albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach,
materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, 35 usługi reklamowe,
w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu
i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym
doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarządzanie
planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami
promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych
osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji,
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, rozliczenia i rejestracja transakcji wymiany
płatnych treści, elektroniczne przetwarzanie danych, przetwarzanie
danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 38 usługi
agencji informacyjnej, prasowej i domu mediowego, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, prowadzenie serwerów i portali
internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych WWW, umożliwianie dostępu do stron
WWW, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, rozpowszechnianie programów (audycji) radiowych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie
i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki, danych i innych
informacji z wykorzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych,
mediów elektronicznych lub Internetu, usługi poczty elektronicznej,
usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, usługi nagrywania,
transkrypcji, transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, elektroniczne przechowywanie informacji, rozpowszechnianie i dostarczanie dostępu
do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów naukowych,
rozrywkowych, sportowych, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, udostępnianie forów internetowych,
41 usługi związane z rozrywką, usługi wydawania programów telewizyjnych, reportaży, wieloodcinkowych programów telewizyjnych
typu reality show, filmów, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo,
audycji radiowych, usługi produkcji, montażu i rozpowszechniania
telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów naukowych i rozrywkowych, organizowanie koncertów grup
wokalnych i instrumentalnych, usługi organizowania, produkcji i rozpowszechniania widowisk, widowisk muzycznych, festiwali, koncertów, filmów, multimedialnego wideo, imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, wystaw kulturalnych i edukacyjnych, usługi
dostarczania muzyki cyfrowej, filmów, wideo, obrazów graficznych
i audio (nie ściągalnych) z komputera, Internetu i/lub stron internetowych, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, rozrywce, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami
świadczonymi online, usługi agencji rezerwacji miejsc na wydarzenia
artystyczne, kulturalne, spektakle, koncerty, filmy, usługi studia nagrań, usługi wykonywania fotografii, usługi reporterskie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, audio, video, dysków, gier interaktywnych,
impresariat muzyczny, produkcja i świadczenie usług medialnych
w zakresie organizacji koncertów, festiwali muzycznych i filmowych,
widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów, konkursów, występów
rozrywkowych i innych imprez turystycznych, 42 projektowanie
i opracowywanie portali internetowych, projektowanie i opracowywania oprogramowania do forów internetowych, administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, usługi dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, usługi informatyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web i portali, obsługa forum dyskusyjnego, usługi artystów grafików, plastyków, usługi projektantów
mody, usługi graficzne, projektowanie opakowań, usługi wzornictwa
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przemysłowego, usługi stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój produktów multimedialnych, usługi informatyczne w zakresie
multimedialnego software, usługi programistyczne, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie
materiałów, kontrola jakości, usługi informatyczne w zakresie projektowania i opracowywania programów komputerowych, systemów
komputerowych, interaktywnych stron internetowych, witryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjnymi, odzyskiwanie danych
komputerowych, wynajem czasu dostępu do sieci komputerowych,
wynajem pojemności pamięci w sieciach komputerowych dostawcom treści oraz producentom towarów, jak również usługodawcom,
wszystkie powyższe usługi także świadczone online, web-hosting,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wykonywanie opinii
i badań w dziedzinie środków komunikacji publicznej, multimedialnej, tworzenie indeksów stron www, usługi techniczne w zakresie
nagrywania, ewidencji, przekazywania, zachowywania, przetwarzania i/lub odtwarzania wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, 45 usługi dotyczące praw
własności intelektualnej i przemysłowej, zarządzanie planami licencyjnymi, wykonywanie, zarządzanie i ochrona praw autorskich i praw
pokrewnych, praw dotyczących muzyki, telewizji, teatru, wzornictwa
przemysłowego, oprogramowania komputerowego, materiałów
drukowanych, usługi doradcze dotyczące usług ujętych w tej klasie.

(111) 319879
(220) 2010 06 08
(210) 371349
(151) 2018 01 26
(441) 2010 09 13
(732) EVELINE COSMETICS BRAND CONCEPT DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) BIG VOLUME LASH PROFESSIONAL MASCARA
(540)

Kolor znaku: srebrny, czarny, biały, szary
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 3 upiększające i odżywcze produkty do makijażu oczu.
(111) 319880
(220) 2018 10 11
(210) 491544
(151) 2019 03 26
(441) 2018 11 26
(732) Smith & Nephew Pte Limited, Singapore, SG.
(540) VERSAPULSE
(510), (511) 10 medyczne systemy do płukania oraz ich części i elementy, medyczne instrumenty do operacji stawów.
(111) 319881
(220) 2014 11 21
(210) 435916
(151) 2019 03 27
(441) 2015 03 02
(732) ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gronowo Górne, PL.
(540) mlrecykling
(510), (511) 20 kratka stabilizująca grunt, trawnikowa, drogowa, parkingowa, 40 sortowanie, recykling i odzysk surowców wtórnych.
(111) 319882
(220) 2014 11 21
(210) 435918
(151) 2019 03 27
(441) 2015 03 02
(732) ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gronowo Górne, PL.
(540) mlrecycling
(510), (511) 20 kratka stabilizująca grunt, trawnikowa, drogowa, parkingowa, 40 sortowanie, recykling i odzysk surowców wtórnych.
(111) 319883
(220) 2016 01 18
(210) 451375
(151) 2016 11 09
(441) 2016 04 25
(732) NOWAKOWSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ GEMI, Karczew, PL.
(540) NO-TEN!
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(540)

(531) 24.17.04, 24.17.07, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do polerowanie, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 319884
(220) 2016 04 11
(210) 454637
(151) 2017 11 30
(441) 2016 07 18
(732) T.DEKER PATISSIER & CHOCOLATIER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
(540) DEKER PATISSIER & CHOCOLATIER
(540)

(111) 319887
(220) 2016 07 19
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) SEEMANN TERESA COSMOBELLE, Tychy, PL.
(540) CosmoBelle
(540)

(111) 319885
(220) 2016 04 29
(210) 455811
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wojcieszów, PL.
(540) RAGABA
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.06, 26.04.03, 26.04.10, 27.05.01
(510), (511) 11 lampy, 20 meble, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki stojące na płaszcze, następujące towary z drewna, materiałów
drewnopochodnych i metalu będące elementami wyposażenia
wnętrz: lustra, półki, ramki na zdjęcia, stojaki na gazety/ książki /
urządzenia mobilne, skrzynki do wykorzystania wewnątrz mieszkania, 28 zabawki i gry drewniane.

(210) 459310

Kolor znaku: szary
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa : kosmetyków, urządzeń i sprzętów do wyposażenia gabinetów i salonów kosmetycznych, 41 usługi edukacyjne, 44 usługi kosmetyczne.
(111) 319888
(220) 2016 10 18
(151) 2017 05 24
(441) 2017 02 06
(732) GERTYCH PIOTR PARTGROUP, Radom, PL.
(540) PartGroup
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.06, 26.01.16, 26.11.02
(510), (511) 29 bita śmietana, galaretki jadalne, desery i napoje na bazie jogurtów i innych produktów mlecznych niezawarte w innych klasach, desery i sałatki owocowe niezawarte w innych klasach, 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, lody jadalne, desery lodowe,
napoje na bazie czekolady, kakao, kawy lub herbaty, galaretki owocowe, herbata, kawa, kakao, kanapki, sosy, kremy i polewy do lodów
i do deserów, puddingi, kremy jako desery, desery na bazie składników
zawartych w tej klasie, 43 usługi gastronomiczne, przygotowywanie
dań, deserów i napojów na zamówienie oraz ich dostawa.
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(210) 462842

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama zewnętrzna, banerowa, w czasopismach,
usługi reklamowe, za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie
tworzenia marki, akcje promocyjne, promocja sprzedaży, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, badania rynku i analizy biznesowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, pozyskiwanie kontrahentów na kupno i sprzedaż towarów, usługi rekrutacji
personelu do sprzedaży i marketingu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, modele i modelki do celów reklamowych i promocji, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia i sprzętem do schładzania, organizowanie prezentacji osób
w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów.
(111) 319889
(220) 2017 01 09
(210) 466052
(151) 2017 06 06
(441) 2017 02 20
(732) FUNDACJA ROZWOJU GMIN PRYM, Parzęczew, PL.
(540) SMAK WSI przetrwał w naszych produktach
(540)

(111) 319886
(220) 2016 05 06
(210) 456064
(151) 2016 11 24
(441) 2016 07 18
(732) KLUBOKAWIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WI-TAJ USIĄDŹ-ZJEDZ-POROZMAWIAJ
(540)

(531) 24.17.01, 24.17.05, 24.17.07, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

Kolor znaku: granatowy, niebieski, pomarańczowy, żółty, zielony
(531) 01.03.17, 06.19.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 chipsy owocowe, czosnek (konserwowy-), dżemy, filety rybne, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, grzyby konserwowane, ikra rybia przetworzona, jagody, konserwowane, jogurt,
kapusta kwaszona, kaszanka, kefir [napój mleczny], kiszone warzy-
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wa [kimchi], kompozycje owoców przetworzonych., konserwowane
ryby, konserwowane warzywa, korniszony, kwaśna śmietana, marmolada, masło, miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone, mleczne produkty, mleko sfermentowane, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona przetworzone,
olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych,
olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje jadalne, owoce
gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, pasztet z wątróbki, pikle, placki ziemniaczane,
potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, ryby, ryby
solone, serwatka, szynka, śmietana [produkty mleczarskie], warzywa
gotowane, warzywa suszone, zsiadłe mleko, zupy, żywność przygotowywana z ryb, 30 bułeczki słodkie, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, makarony, marynaty, mięso zapiekane w cieście, miód, naleśniki,
piernik, placki, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji
świątecznych choinek, 32 napoje serwatkowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, sok
pomidorowy [napój], soki, soki warzywne [napoje], 43 domy turystyczne, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi
restauracyjne, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, żłobki dla dzieci.

(111) 319890
(220) 2017 02 08
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 15
(732) FASTERBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) FASTER BIKE
(540)

(210) 466363

(210) 468230

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07
(510), (511) 24 tkaniny i substytuty tkanin, tkaniny i substytuty
tkanin, tkaniny bawełniane, tkaniny laminowane, tkaniny powlekane, tkaniny koronkowe, tkaniny drukowane, tkanin lniane, tkaniny
hafciarskie, tkaniny zasłonowe, tkaniny winylowe, tkaniny dziane,
tkaniny sztruksowe, tkaniny do tapicerki, okienne tkaniny dekoracyjne, wielowarstwowe tkaniny artystyczne, tkaniny do wyposażenia wnętrz, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, falbany z tkanin,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi importowo-eksportowe, 40 wycinanie tkanin, krojenie tkanin, apreturowanie tkanin,
pikowanie tkanin, szczotkowanie tkanin, fotograficzne wytrawianie
tkanin, nakładanie aplikacji na tkaniny, nadruk wzorów na tkaninach,
usługi druku na tkaninach.
(111) 319892
(220) 2017 02 27
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) ŚWIĄTEK LECH P.P.U.H. LECH, Kostrzyn, PL.
(540)

(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, szary, ciemnoszary
(531) 12.01.01, 12.01.03, 12.01.10, 29.01.14
(510), (511) 24 tkaniny i substytuty tkanin, tkaniny bawełniane, tkaniny laminowane, tkaniny powlekane, tkaniny koronkowe, tkaniny
drukowane, tkaniny lniane, tkaniny hafciarskie, tkaniny zasłonowe,
tkaniny winylowe, tkaniny dziane, tkaniny sztruksowe, tkaniny do tapicerki, okienne tkaniny dekoracyjne, wielowarstwowe tkaniny artystyczne, tkaniny do wyposażenia wnętrz, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, falbany z tkanin, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi importowo-eksportowe, 40 wycinanie tkanin, krojenie tkanin, apreturowanie tkanin, pikowanie tkanin, szczotkowanie
tkanin, fotograficzne wytrawianie tkanin, nakładanie aplikacji na tkaniny, nadruk wzorów na tkaninach, usługi druku na tkaninach.
(111) 319893
(220) 2017 03 06
(210) 468442
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A., Santiago, CL.
(540) SAGAZ
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 319894
(220) 2017 03 06
(210) 468448
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A., Santiago, CL.
(540) MITU
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony
(531) 01.15.03, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 12 rowery elektryczne, ramy do rowerów, koła rowerowe.
(111) 319891
(220) 2017 02 27
(151) 2017 10 03
(441) 2017 06 12
(732) ŚWIĄTEK LECH P.P.U.H. LECH, Kostrzyn, PL.
(540) Lech modern fabrics
(540)
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(210) 468231

(111) 319895
(220) 2017 03 29
(210) 469684
(151) 2017 08 31
(441) 2017 05 15
(732) DĄBROWSKI ADAM ZAKŁAD STOLARSKI PRODUKCYJNOUSŁUGOWY, Tylice, PL.
(540) AD ŚWIAT PODŁÓG PRODUCENT PODŁÓG DREWNIANYCH
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, biały, czarny
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.14,
26.04.02
(510), (511) 19 podłogi drewniane, podłogi parkietowe, drewniane podłogi parkietowe, podłogi niemetalowe, podłogi z drewna,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna podłóg i schodów drewnianych,
37 montaż podłóg drewnianych, montaż schodów drewnianych.
(111) 319896
(220) 2017 04 05
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) MULTIMARIN

(210) 470026
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(510), (511) 5 leki i środki medyczne, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczna żywność i napoje do celów leczniczych.

(111) 319897
(220) 2017 10 19
(210) 477924
(151) 2019 03 11
(441) 2018 05 07
(732) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) INTENSE² REGENERATING SPRAY
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, różowy
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kleje do celów
kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, maski kosmetyczne, odżywki
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji
włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania
włosów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, broszury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia reklama pocztowa,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż próbek, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich: aloesowych preparatów do celów
kosmetycznych, barwników do celów kosmetycznych, barwników
kosmetycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymocowywania sztucznych
włosów, kosmetyków, kosmetyków do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów
do włosów, masek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków
do celów kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs sztucznych,
suchych szamponów, szamponów, zestawów kosmetyków, czepków
do farbowania włosów, dekoracyjnych akcesoriów do włosów, gąbek
do upinania włosów w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów,
peruk, przepasek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów,
wałków do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do kręcenia
włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].
(111) 319898
(220) 2018 02 14
(210) 482386
(151) 2019 03 27
(441) 2018 09 17
(732) LIBERSKI MACIEJ ML CONSULTING, Warszawa, PL.
(540) SlimOat 35
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i preparaty weterynaryjne.
(111) 319899
(151) 2019 03 15

(220) 2018 08 10
(441) 2018 11 26

(210) 489255
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(732) STOLBUD WŁOSZCZOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Włoszczowa, PL.
(540) STOLBUD
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, okna metalowe,
okna dachowe metalowe, włazy okienne metalowe, metalowy
osprzęt do okien, okucia metalowe do okien, okucia okienne
ozdobne, kołnierze metalowe do okien, ramy i futryny okienne metalowe, metalowe: okiennice, rolety, ograniczniki do okien, ościeżnice, metalowe żaluzje nie ujęte w innych klasach, drzwi metalowe,
metalowe: ramy do drzwi, ościeżnice, parapety, listwy, opaski, słupy
metalowe, konstrukcje linii napowietrznych, druty, kable, metalowe: ścianki działowe, balustrady, ogrodzenia, konstrukcje budowlane, kratki wentylacyjne, ograniczniki do drzwi i okien, odrzwia,
akcesoria metalowe do drzwi i okien, 19 materiały budowlane niemetalowe, okna niemetalowe, okna dachowe niemetalowe, włazy
okienne niemetalowe, niemetalowy osprzęt do okien, kołnierze
niemetalowe do okien, ramy i futryny okienne niemetalowe, niemetalowe: okiennice, ograniczniki do okien, ościeżnice, parapety,
odrzwia, niemetalowe żaluzje i osłony przeciwsłoneczne nie ujęte
w innych klasach, drewno, beton, betonowe elementy budowlane, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, słupy
niemetalowe dla linii energetycznych i oświetleniowych, budynki
rozdzielni i stacji transformatorowych, żerdzie i prefabrykaty betonowe dla energetyki, niemetalowe: drzwi, futryny, ościeżnice,
balustrady, schody, tralki do schodów, deski, drewno budowlane, listwy niemetalowe, opaski niemetalowe, parkiety, okładziny
niemetalowe, brykiety z drewnianych materiałów odpadowych,
35 usługi w zakresie handlu materiałami budowlanymi i dostarczanie informacji handlowych konsumentom, usługi w zakresie
sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem Internetu
(sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa katalogowa, na podstawie
zamówień telefonicznych następujących towarów: materiały budowlane, okna metalowe, okna dachowe metalowe, włazy okienne
metalowe, metalowy osprzęt do okien, okucia metalowe do okien,
okucia okienne ozdobne, kołnierze metalowe do okien, ramy i futryny okienne metalowe, metalowe: okiennice, rolety, ograniczniki
do okien, ościeżnice, metalowe żaluzje nie ujęte w innych klasach,
drzwi metalowe, metalowe: ramy do drzwi, ościeżnice, parapety,
listwy, opaski, słupy metalowe, konstrukcje linii napowietrznych,
druty, kable, metalowe: ścianki, ścianki działowe, balustrady, ogrodzenia, konstrukcje budowlane, kratki wentylacyjne, ograniczniki
do drzwi i okien, odrzwia, akcesoria metalowe do drzwi i okien,
okna niemetalowe, okna dachowe niemetalowe, włazy okienne
niemetalowe, niemetalowy osprzęt do okien, kołnierze niemetalowe do okien, ramy i futryny okienne niemetalowe, niemetalowe:
okiennice, ograniczniki do okien, ościeżnice, parapety, odrzwia,
niemetalowe żaluzje i osłony przeciwsłoneczne nie ujęte w innych
klasach, drewno, beton, betonowe elementy budowlane, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla linii energetycznych i oświetleniowych, budynki rozdzielni
i stacji transformatorowych, żerdzie i prefabrykaty betonowe dla
energetyki, niemetalowe: drzwi, futryny, ościeżnice, balustrady,
schody, tralki do schodów, deski, drewno budowlane, listwy niemetalowe, opaski niemetalowe, parkiety, okładziny niemetalowe,
brykiety z drewnianych materiałów odpadowych, doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, poszukiwanie partnerów handlowych,
tworzenie przedstawicielstw handlowych pośrednictwo handlowe,
informacja handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów
na rynek pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji,
przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk na targach
handlowych, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi aukcyjne, prowadzenie sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej artykułami elektrycznymi, budowlanymi, drzewnymi, sprzętem agd, artykułami wyposażenia wnętrz,
artykułami oświetleniowymi, doradztwo w sprawach zarządzania
działalnością gospodarczą, reklama, pokazy towarów, usługi marketingowe, agencje eksportowo-importowe, prowadzenie ksiąg,
zarządzanie hotelami, 37 budownictwo przemysłowe, usługi budowlane, usługi remontowe, instalowanie, naprawa i konserwacja
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz linii energetycznych, montaż okien i drzwi, konserwacja, remonty, serwis
oraz naprawa drzwi i okien, roboty budowlane wykończeniowe
i remontowe, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego,
informacja budowlana, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja o powyższych usługach.
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(111) 319900
(220) 2018 09 10
(210) 489529
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) IWANIEC-WOLTZ MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) DENTAL ART STUDIO
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, fioletowy
(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17,
27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne.

242
PRZEDŁUŻENIA PRAW OCHRONNYCH NA ZNAKI TOWAROWE
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).
057348
139195
229204
152023
163751
147543
147542
146930
147545
147544
149886
147546
146933
148764
131470
148762
243207
239305
230840
245812
139379
227944
227946
227945
227947
227948
227943
231661
231667
231665
233674
231670
231664
231666
227489
147074
230285

2029 03 24
2029 03 25
2029 04 30
2030 04 10
2030 03 17
2030 03 17
2030 03 17
2030 03 17
2030 03 17
2030 03 17
2030 04 07
2030 03 17
2030 03 17
2030 04 10
2030 03 23
2030 04 11
2030 03 25
2030 03 26
2029 06 02
2029 04 01
2029 05 10
2029 04 16
2029 04 16
2029 04 16
2029 04 16
2029 04 16
2029 04 16
2029 08 26
2029 08 26
2029 08 26
2029 08 26
2029 08 26
2029 08 26
2029 08 26
2029 04 03
2029 06 16
2029 06 29

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

228819
237358
230327
233227
234257
253153
234663
234664
230326
231773
232836
141596
232178
233822
048908
228202
232179
232180
232181
139822
232361
232182
233272
057769
148309
144017
144018
229177
235132
066191
048705
234893
140515
233677
233676
232603
142318
066005
272701
237110
230174
232766
234574
049140
236932
139364
065315
236756
141269
236933
236930
236931
232426
232424
237029
232427
232425
229124
048703
234572
143095
151996
057466
057497
229591
232495
225193

2029 05 06
2029 06 25
2029 06 02
2029 10 19
2029 05 28
2029 10 16
2029 05 08
2029 06 02
2029 06 02
2029 07 08
2029 10 12
2029 05 24
2029 08 04
2029 11 12
2029 07 17
2029 05 08
2029 08 04
2029 08 04
2029 08 04
2029 05 20
2029 09 16
2029 08 04
2029 06 18
2029 09 18
2029 06 10
2029 07 30
2029 07 30
2029 06 09
2029 10 21
2029 08 10
2029 06 13
2029 10 20
2029 05 18
2029 08 26
2029 08 26
2029 09 28
2029 06 11
2029 06 22
2029 10 05
2029 05 18
2029 10 14
2029 10 19
2029 06 29
2029 06 03
2029 10 09
2029 05 07
2029 05 15
2029 10 19
2029 07 16
2029 10 09
2029 10 09
2029 10 09
2029 09 24
2029 09 24
2029 12 07
2029 09 24
2029 09 24
2029 05 28
2029 06 03
2029 06 03
2029 10 15
2030 02 28
2029 06 27
2029 06 13
2029 08 28
2029 08 10
2029 05 25

Nr 7/2019
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

Nr 7/2019
065234
146776
146752
229600
236774
229208
148027
235388
130634
146753
145744
237776
066003
232145
250069
065390
235432
239747
232343
234581
232342
232341
057505
139785
229913
141513
231539
231537
231538
248732
229299
235425
238508
034688
232754
140789
235116
065412
230090
231848
236753
236754
233219
237010
233729
235600
234188
142557
140526
243170
233936
236928
065969
065970
066038
234685
243168
245576
231206
139816
144668
144660
144675
144667
143631
243425
234432

2029 05 26
2030 03 03
2030 01 26
2029 05 27
2030 01 28
2029 05 28
2030 02 25
2030 02 08
2030 01 27
2030 01 26
2029 10 09
2029 05 18
2029 05 16
2029 10 02
2029 09 28
2029 05 16
2029 10 15
2029 06 08
2029 06 08
2029 07 30
2029 06 08
2029 06 08
2029 05 15
2029 05 14
2029 05 11
2029 07 07
2029 06 05
2029 06 05
2029 06 05
2029 07 03
2029 06 05
2029 06 29
2029 05 14
2029 06 27
2029 05 19
2029 06 07
2029 09 29
2029 05 31
2029 05 25
2029 08 31
2029 07 20
2029 07 20
2029 10 01
2029 08 31
2029 09 30
2029 07 31
2029 06 16
2029 06 04
2029 06 16
2029 10 12
2029 12 14
2029 09 21
2029 06 12
2029 06 12
2029 09 20
2029 09 22
2029 09 21
2029 08 16
2029 06 17
2029 05 20
2029 12 30
2029 12 30
2029 12 30
2029 12 30
2029 06 29
2029 06 10
2029 06 10
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Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

243428
234429
243427
234430
234431
239513
142614
231796
236644
229598
144674
144669
146389
144868
141094
141092
141093
240380
229327
229326
057303
232691
229477
230160
230443
234330
281422
281421
302179
138030
233412
232559
235666
229925
234541
143890
229113
229107
237392
236571
142451
057395
041409
233575
235879
241923
240469
143969
142404
231900
231672
228017
228016
228018
138012
229793
227323
234982
128368
228472
231774
229588
146031
064979
226637
242505
041364

2029 06 19
2029 06 10
2029 06 19
2029 06 10
2029 06 10
2029 08 11
2029 06 21
2029 07 22
2029 06 14
2029 05 24
2029 12 30
2029 12 30
2029 12 30
2029 09 27
2029 06 02
2029 06 02
2029 06 02
2029 12 03
2029 05 11
2029 05 11
2029 05 15
2029 08 27
2029 06 17
2029 05 21
2029 06 09
2029 09 29
2029 10 29
2029 10 29
2029 10 29
2029 03 22
2029 04 03
2029 06 29
2029 09 22
2029 05 27
2029 12 15
2029 11 04
2029 05 20
2029 05 12
2029 11 19
2029 08 26
2029 09 22
2029 06 27
2029 05 11
2029 08 31
2029 05 25
2029 12 08
2029 08 31
2029 05 21
2029 06 30
2029 08 31
2029 08 28
2029 04 24
2029 04 24
2029 04 24
2029 03 17
2029 04 06
2029 02 26
2029 08 13
2029 11 30
2029 03 19
2029 07 09
2029 04 27
2029 03 24
2029 04 04
2029 02 23
2029 03 20
2029 04 29
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Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

2302
232280
150039
144774
065233
273783
141176
141782
057358
057363
057528
057359
057356
057353
057362
057361
057360
057355
057354
057357
230653
226534
234317
234318
234319
234320
252807
158841
142112
232578
232579
255514
233754
140081
143463
143558
143176
140966
232778
139768
066006
143723
144101
245368
232895
229209
233315
230247
233554
233553
233552
296527
232360
065817
141597
141225
074564
074565
034684
234557
232271
140698
138994
234439
240778
234947
234948
139366

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2029 07 14
2029 08 13
2029 05 07
2029 05 19
2029 10 29
2029 05 26
2029 07 13
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 20
2029 06 24
2029 05 11
2029 05 11
2029 05 11
2029 05 11
2029 10 18
2029 06 15
2029 09 03
2029 07 31
2029 07 31
2029 05 15
2029 10 13
2029 05 10
2029 08 30
2029 09 16
2029 09 16
2029 07 20
2029 06 29
2029 05 10
2029 06 22
2029 08 26
2029 09 06
2029 10 07
2029 10 12
2029 06 01
2029 08 26
2029 05 28
2029 07 22
2029 07 22
2029 07 22
2029 05 29
2029 09 16
2029 08 16
2029 06 15
2029 07 05
2029 09 22
2029 09 22
2029 06 22
2029 06 26
2029 06 23
2029 05 10
2029 03 27
2029 10 08
2029 10 07
2029 08 26
2029 08 26
2029 05 07

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

235517
235518
284561
279021
244609
233467
228983
240221
229671
233465
233466
233464
233463
233462
228558
228559
138031
229667
227488
227486
227487
138840
243150
230106
139207
228981
065107
231902
139708
139709
142641
228754
136239
136501
229442
229396
234885
228552
228553
232502
138322
232163
143434
258403
232977
244745
248734
232501
139215
234473
237363
231828
065519
233600
233578
230271
230607
238217
229168
252406
139200
233478
139202
139201
140424
065759
143220

2029 11 27
2029 11 27
2029 05 07
2029 05 07
2029 02 23
2029 04 03
2029 04 20
2029 04 15
2029 03 27
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 03
2029 04 23
2029 04 23
2029 03 22
2029 03 20
2029 03 31
2029 03 31
2029 03 31
2029 04 06
2029 04 14
2029 04 01
2029 04 01
2029 04 10
2029 05 03
2029 08 31
2029 04 28
2029 04 28
2029 03 26
2029 04 10
2029 03 23
2029 03 23
2029 02 20
2029 04 09
2029 04 14
2029 03 30
2029 03 30
2029 07 08
2029 04 08
2029 07 23
2029 04 08
2029 04 28
2029 07 20
2029 05 22
2029 07 17
2029 07 08
2029 04 08
2029 07 07
2029 08 13
2029 06 29
2029 03 21
2029 05 05
2029 05 05
2029 03 24
2029 03 26
2029 04 06
2029 04 08
2029 03 24
2029 03 29
2029 05 07
2029 03 29
2029 03 29
2029 03 12
2029 03 23
2029 04 13

Nr 7/2019
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

Nr 7/2019
065223
064968
048573
065224
136837
227330
237276
229049
232111
231123
229055
229164
228773
228770
227869
229244
232452
260682
231529
229163
234966
247069
137306
247068
137307
142535
254216
228475
064989
064988
230577
138336
139008
139006
138872
065081
239744
256775
239745
234940
233546
148371
233506
148275
258621
243430
229927
234471
141055
148879
237612
244075
148880
148882
162711
150883
150604
162712
246045
149109
041424
067629
152201
230057
142504
230439
140250

2029 04 26
2029 03 23
2029 04 09
2029 04 26
2029 03 25
2029 03 05
2029 04 10
2029 04 03
2029 05 25
2029 05 25
2029 04 22
2029 04 01
2029 04 07
2029 04 01
2029 04 01
2029 03 27
2029 04 02
2029 04 02
2029 04 17
2029 03 27
2029 05 05
2029 03 30
2029 04 14
2029 03 30
2029 04 14
2029 04 01
2029 04 01
2029 03 26
2029 04 11
2029 04 11
2029 04 02
2029 04 16
2029 04 07
2029 04 07
2029 04 15
2029 04 05
2029 03 31
2029 04 03
2029 03 31
2029 05 26
2029 08 11
2029 12 30
2029 12 10
2030 05 04
2030 05 01
2029 07 29
2029 05 28
2029 06 05
2029 05 14
2030 04 28
2030 04 22
2030 04 29
2030 04 28
2030 04 28
2030 04 21
2030 04 18
2030 04 21
2030 04 21
2030 04 19
2030 04 18
2029 05 18
2029 05 17
2029 06 10
2029 07 13
2029 05 14
2029 05 29
2029 05 07

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

144784
139443
144777
231456
229206
232814
231327
285959
233598
139933
231457
141547
142069
140064
262550
139690
227348
137878
238108
251601
138315
237354
224356
224357
138318
139272
229390
229391
229393
246242
244951
146842
231037
065480
189601
228780
228779
228778
229687
230121
230122
232388
228481
228480
230230
230649
230648
139363
238218
230414
229795
228982
229796
143636
231291
146585
231289
230171
230170
233541
229590
143174
231290
227769
231338
231337
231339

2029 06 11
2029 05 14
2029 05 14
2029 07 13
2029 05 18
2029 08 20
2029 07 30
2029 05 06
2029 10 19
2029 06 01
2029 07 13
2029 05 28
2029 05 24
2029 05 04
2029 05 13
2029 04 19
2029 03 31
2029 03 01
2029 10 01
2029 05 01
2029 03 31
2029 04 01
2028 10 01
2028 10 01
2029 03 31
2029 04 27
2029 03 31
2029 03 31
2029 03 31
2029 04 17
2029 04 17
2029 10 01
2029 05 11
2028 11 17
2029 04 14
2029 04 27
2029 04 27
2029 04 27
2029 04 30
2029 04 30
2029 04 30
2029 04 06
2029 04 15
2029 04 15
2029 04 04
2029 04 09
2029 04 09
2029 05 05
2029 04 06
2029 04 06
2029 04 14
2029 04 14
2029 04 14
2029 07 08
2029 07 10
2029 10 29
2029 07 10
2029 04 09
2029 04 09
2029 04 06
2029 04 29
2029 09 14
2029 07 10
2029 04 06
2029 04 07
2029 04 07
2029 04 07

2303
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

2304
228753
231336
231340
230277
148848
231300
230086
228960
230169
231032
230168
226491
230424
229897
232156
066541
231603
141692
141915
139229
228864
229682
229959
229958
229960
244062
142643
230021
138505
064426
231112
143217
138170
133570
137305
137319
137321
137320
137318
148105
138140
123003
229019
229018
138127
139738
230153
231606
230615
230614
230901
041366
144845
144964
142780
256665
235081
228094
241586
230043
232133
161793
141329
138135
139692
228679
228249

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2029 04 07
2029 04 07
2029 04 07
2029 04 10
2029 04 09
2029 04 08
2029 04 30
2029 04 09
2029 04 09
2029 05 04
2029 04 09
2029 04 20
2029 04 09
2029 04 09
2029 04 28
2029 05 03
2029 04 17
2029 04 13
2029 04 13
2029 04 12
2029 04 10
2029 04 14
2029 04 22
2029 04 22
2029 04 22
2029 04 10
2029 04 14
2028 12 10
2028 12 04
2028 11 02
2029 04 17
2029 04 12
2028 10 22
2028 10 22
2029 04 14
2029 04 15
2029 04 15
2029 04 15
2029 04 15
2029 04 13
2029 04 21
2029 04 26
2029 05 04
2029 05 04
2029 04 20
2029 04 28
2029 04 21
2029 04 24
2029 04 21
2029 04 21
2029 03 09
2029 04 30
2029 09 08
2029 11 05
2029 09 20
2029 04 16
2029 04 18
2029 01 27
2029 04 17
2029 04 20
2029 04 24
2029 04 16
2029 04 22
2029 04 21
2029 04 23
2029 04 26
2028 10 16

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

228250
232679
230490
154082
230913
141922
141917
141923
141918
231921
232891
240465
228001
228055
228056
228057
228058
141696
228659
230779
230431
235470
142220
239152
243621
139829
141622
139270
117299
246080
232075
231124
231971
231970
230954
138083
138844

Nr 7/2019

2028 10 16
2028 10 17
2029 04 23
2029 12 20
2029 04 22
2029 04 28
2029 04 21
2029 04 28
2029 04 21
2029 04 22
2029 04 21
2029 04 14
2029 02 23
2029 05 04
2029 05 04
2029 05 04
2029 05 04
2029 04 27
2029 04 27
2029 01 15
2029 04 23
2029 04 29
2029 07 19
2030 03 02
2030 03 10
2029 05 21
2029 04 27
2029 04 27
2029 03 17
2029 09 03
2029 04 08
2029 05 25
2029 06 22
2029 06 22
2029 08 03
2029 04 06
2029 04 06

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

243
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.
241510
261876
361679
371161
371163
375384
392593
400714
412179
425507
425541
426677
429593
429597
429598

09/2002
18/2003
02/2010
19/2010
19/2010
26/2010
04/2012
18/2012
14/2013
13/2014
13/2014
14/2014
19/2014
19/2014
19/2014

441370
441645
443594
443609
446330
448900
449037
449058
449709
451376
451994
454330
456080
457536
457798

16/2015
16/2015
20/2015
20/2015
25/2015
4/2016
4/2016
4/2016
5/2016
9/2016
10/2016
14/2016
U
U
15/2016
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459194
459856
460032
460041
461848
464791
465106
468703
471434
471477
472430
472478
472562
473663
473830
475301
475302
475304
475307
477754
478176
478495
478590
478829
478886
478887
480061
481815
482086
482942
485568
485987
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U
U
U
U
23/2016
ZT10/2017
U
U
U
U
U
U
U
ZT32/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

486188
486469
486496
487193
487211
488574
488757
489058
489346
489347
489476
489610
489735
490073
490074
490549
490712
491122
491256
491588
491706
491968
492469
492470
492472
492498
492794
493301
493303
493653
493662
493663

U
U
U
U
U
ZT36/2018
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
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)

490446
490791
490855
491079
491095
491097
491189
491272
491290
491414
491435
491491
491520
491576
491725
492020
492067
492070
492184
492243
492374
492511
492547
492596
492642
492721
492722
492723
492724
492725
492726
492733
492771
492772
492784
492821
492842

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.
386303
410236
410237
412600
417775
423219
430422
432826
432828
440033
440036
440037
440038
443149
450785
453380
465167
474336
476490
476820
480968
482012
482610

25/2011
11/2013
11/2013
15/2013
24/2013
08/2014
21/2014
26/2014
26/2014
13/2015
13/2015
13/2015
13/2015
19/2015
7/2016
13/2016
ZT05/2017
ZT34/2017
ZT46/2017
U
ZT07/2018
ZT12/2018
ZT18/2018

484335
485376
487133
488175
488365
488403
488538
489014
489065
489066
489068
489070
489071
489072
489301
489603
489604
489621
489639
489964
490168
490444
490445

ZT19/2018
ZT27/2018
ZT39/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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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

492852
492860
492862
492945
493055
493090
493210
493330
493446
493447
493458
493460
493501
493507
493587
493611
493770
493773
493775
493780
493785
493904
494148
494185
494200
494202
494206
494342
494485
494599
494601
494760
495185
495188
496033
496186

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.
446402
448358
466393
473562
473957
474050
474058
474124
474202
474220
474229
474297
474302
474308
474314
474319
474379
474429
474474

25/2015
03/2016
40/2017
36/2017
36/2017
33/2017
42/2017
36/2017
36/2017
43/2017
45/2017
38/2017
39/2017
39/2017
39/2017
36/2017
40/2017
36/2017
36/2017

474515
474521
474582
474583
474584
474630
474648
474657
474726
474727
474787
474813
474817
474831
474869
474901
474915
474990
475008

45/2017
42/2017
35/2017
35/2017
35/2017
41/2017
43/2017
42/2017
46/2017
43/2017
43/2017
43/2017
42/2017
42/2017
40/2017
44/2017
40/2017
44/2017
43/2017

2306
475012
475013
475016
475017
475068
475076
475098
475100
475113
475157
475195
475199
475228
475280
475345
475357
475363
475364
475377
475387
475392
475399
475419
475445
475483
475485
475526
475531
475536
475565
475572
475576
475601
475669
475720
475733
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38/2017
38/2017
43/2017
43/2017
41/2017
38/2017
43/2017
43/2017
39/2017
40/2017
41/2017
41/2017
40/2017
40/2017
45/2017
41/2017
39/2017
40/2017
42/2017
43/2017
44/2017
43/2017
43/2017
39/2017
39/2017
39/2017
42/2017
41/2017
39/2017
39/2017
40/2017
44/2017
45/2017
44/2017
41/2017
42/2017

475770
475863
475958
475974
476076
476084
476094
476138
476146
476157
476254
476339
476357
476366
476373
476399
476412
476418
476472
476473
476594
476626
476637
476665
476668
476791
476901
476988
477043
477063
477102
477188
477195
477198
477331
477459

40/2017
44/2017
41/2017
41/2017
42/2017
41/2017
43/2017
43/2017
42/2017
41/2017
44/2017
44/2017
42/2017
45/2017
42/2017
43/2017
42/2017
43/2017
44/2017
45/2017
44/2017
43/2017
44/2017
44/2017
44/2017
44/2017
46/2017
44/2017
45/2017
45/2017
44/2017
45/2017
45/2017
45/2017
44/2017
45/2017
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),

Nr 7/2019

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.
034346 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HTC HOLDING A.S., BRATISLAVA, Słowacja i dokonanie wpisu: HTC INVESTMENTS a.s., Bratislava, Słowacja
048030 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MITSUBISHI KAKOKI KABUSHIKI KAISHA,
Tokio, Japonia; MITSHUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, Tokio,
Japonia i dokonanie wpisu: MITSUBISHI KAKOKI KABUSHIKI KAISHA
(MITSUBISHI KAKOKI KAISHA,LTD.), Kawasaki, Japonia; MITSUBISHI
JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,
LTD.), Tokio, Japonia
049140 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SONY KABUSHIKI KAISHA, TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: SONY CORPORATION, TOKIO, Japonia
049646 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI
KAISHA, Tokio, Japonia; MITSUBISHI KAKOKI KABUSHIKI KAISHA,
Tokio, Japonia i dokonanie wpisu: MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.), Tokio, Japonia;
MITSUBISHI KAKOKI KABUSHIKI KAISHA (MITSUBISHI KAKOKI KAISHA,LTD.), Kawasaki, Japonia
049980 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OMS INVESTMENTS, INC., Los Angeles,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GARDEN CARE
BIDCO LIMITED, Camberley, Wielka Brytania
057081 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BORYSZEW ERG SPÓŁKA AKCYJNA, Sochaczew, Polska 141052789 i dokonanie wpisu: BORYSZEW SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 750010992
057622 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BEAM GLOBAL UK LIMITED, HORSHAM,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Beam Suntory UK Limited,
Uxbridge, Wielka Brytania
060558 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM
(NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
060804 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
060843 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
062342 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM
(NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
063412 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BORYSZEW ERG SPÓŁKA AKCYJNA, Sochaczew, Polska 141052789 i dokonanie wpisu: BORYSZEW SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 750010992

Nr 7/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

064313 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCAN-ANIDA Sp. z o.o., Kraków,
Polska i dokonanie wpisu: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska
472871255
064614 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BEAM GLOBAL UK LIMITED, HORSHAM,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Beam Suntory UK Limited,
Uxbridge, Wielka Brytania
068836 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „SCAN-ANIDA” Spółka z o.o., Kraków,
Polska i dokonanie wpisu: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska
472871255
074119 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Bose Products B.V., Purmerend, Holandia
i dokonanie wpisu: BOSE SCHWEIZ HOLDINGS GMBH, Zug, Szwajcaria
078615 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TRIUMPH INTERNATIONAL AG, MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: Triumph International GmbH,
Monachium, Niemcy
078615 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Triumph International GmbH, Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Corsina Europe GmbH, Monachium, Niemcy
079848 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM
(NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
080780 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA,
LYSAKER, Norwegia i dokonanie wpisu: NORSKE SKOGINDUSTRIER
ASA, Oslo, Norwegia
080780 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA, Oslo,
Norwegia i dokonanie wpisu: NORSKE SKOG AS, Oslo, Norwegia
090677A 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VOLANTIS GRZEGORZ SZCZYPEK,
Wola Władysławowska, Polska; FHU KAMA GRAŻYNA BAJSON,
Warszawa, Polska 013156628 i dokonanie wpisu: FHU KAMA GRAŻYNA BAJSON, Warszawa, Polska 013156628; VOLANTIS GRZEGORZ
SZCZYPEK, Warszawa, Polska 710411564
093612 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OMS INVESTMENTS, INC., Los Angeles,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GARDEN CARE
BIDCO LIMITED, Camberley, Wielka Brytania
095449 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JOY MM DELAWARE, INC., WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
095450 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JOY MM DELAWARE, INC., WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
096449 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
096549 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLTERS KLUWER SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 190610277 i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
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098328 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED Spółka z o.o., Pieńków, Polska
i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752
110644 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLTERS KLUWER SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 190610277 i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
111589 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BCC IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 302278405 i dokonanie wpisu:
SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki, Polska 630353110
112386 2019 05 07 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 5 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia
w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt: LD.XV.Ns-Rej.Za 5475/18/036) wpisał do rejestru zastawów
pod pozycją 2589389 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.112386 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wobec Redan Spółki akcyjnej
z siedzibą w Łodzi.
112952 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLTERS KLUWER SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 190610277 i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
113768 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL),
ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria i dokonanie
wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
119101 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL),
ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria i dokonanie
wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
119330 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ RYSZARD,
TRECZYŃSKA ANNA AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska 470799772
i dokonanie wpisu: AGRO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska
119586 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
119587 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
119763 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
120570 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PODRAVKA D.D., KOPRIVNICA, Chorwacja i dokonanie wpisu: „PODRAVKA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 210944514
120571 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PODRAVKA D.D., Koprivnica, Chorwacja

2308

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

i dokonanie wpisu: „PODRAVKA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 210944514
121290 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Klupś Stanisław Stolarnia Mebli i Budowli, Gostyń, Polska 410510123 i dokonanie wpisu: STANISŁAW KLUPŚ
SPÓŁKA JAWNA, Gostyń, Polska 369305618
121620 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAKRO KOSIOROWSKI & KOSIOROWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cmolas, Polska
831201985 i dokonanie wpisu: LESTELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cmolas, Polska 831201985
121815 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLLENA PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMII
GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska i dokonanie
wpisu: „POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329
122652 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ RYSZARD,
TRECZYŃSKA ANNA AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska 470799772
i dokonanie wpisu: AGRO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska
123739 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Stora Enso Oyj, Helsinki, Finlandia i dokonanie wpisu: STORA ENSO PAPER OY, Helsinki, Finlandia
126845 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ABBOTT MEDICAL OPTICS,
INC., SANTA ANA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
JOHNSON & JOHNSON SURGICAL VISION, INC., Santa Ana, Stany
Zjednoczone Ameryki
126886 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ABBOTT MEDICAL OPTICS,
INC., SANTA ANA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
JOHNSON & JOHNSON SURGICAL VISION, INC., Santa Ana, Stany
Zjednoczone Ameryki
128677 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
129271 2019 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENRI-LLOYD LIMITED, WORSLEY, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Aligro Group Limited, Manchester,
Wielka Brytania
129723 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska i dokonanie wpisu: ADAMED
PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752
131439 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
131440 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
131441 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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132655 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Własińska Ludwika Przedsiębiorstwo Badawczo Wdrożeniowe ACRYLMED, Śrem, Polska i dokonanie wpisu:
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE ACRYLMED DR
LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 302180215
132965 2019 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Modrakowski Wiesław Jan Biuro Detektywistyczne EXPERTUS-WJM, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
Wiesław Jan Modrakowski, Warszawa, Polska
133293 2019 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOUTHERN LIQUEUR BRANDY COMPANY
LIMITED, STELLENBOSCH, Republika Południowej Afryki i dokonanie wpisu: SOUTHERN LIQUEUR COMPANY LIMITED, Stellenbosch,
Republika Południowej Afryki
135212 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GROUPE GO SPORT SOCIÉTÉ
ANONYME, FRESNES, Francja i dokonanie wpisu: GROUPE GO
SPORT SOCIÉTÉ ANONYME, Sassenage, Francja
135524 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADAMED
PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752
135531 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752
135532 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752
135677 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tokheim UK Ltd, Dundee, Wielka Brytania
i dokonanie wpisu: Dover Fueling Solutions UK Limited, Dundee,
Wielka Brytania
136081 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BEROL CORPORATION (A DELAWARE
CORPORATION), 2711 Washington Boulevard, Bellwood, Illinois
60104, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BEROL
CORPORATION, Freeport, Stany Zjednoczone Ameryki
136081 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BEROL CORPORATION, Freeport,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BEROL CORPORATION, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
136719 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIFF DAVIS, INC., NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Ziff Davis, LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki
136975 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EUROPOLIS SASKI POINT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
017240538 i dokonanie wpisu: CA IMMO SASKI POINT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142701416
138101 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
138102 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
138257 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
139659 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOKOŁÓW S.A., Sokołów Podlaski, Polska
710023709 i dokonanie wpisu: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674
139660 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOKOŁÓW S.A., Sokołów Podlaski, Polska
710023709 i dokonanie wpisu: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674
140598 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRITISH AMERICAN TOBACCO GROUP
POLSKA S.A., Jawornik, Polska 001379059 i dokonanie wpisu: BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141817884
140971 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140765027
i dokonanie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 140765027
142024 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM
(NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
142557 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Błaszak Marek, Błaszak Roman Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARO S.C., ul. Fabianowska 100, 62-052
Komorniki, Polska 631037227 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK
SPÓŁKA JAWNA, Komorniki, Polska 631222433
142701 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Sp. z o.o., Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793
143261 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOIPE CORPORACION, S.L., San Sebastián, Hiszpania i dokonanie wpisu: KOIPE CORPORACION S.L.U., San
Sebastián, Hiszpania
143261 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOIPE CORPORACION S.L.U., San Sebastian, Hiszpania i dokonanie wpisu: SOS CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.A., Madryt, Hiszpania
143261 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOS CORPORACION ALIMENTARIA, S.A.,
Madryt, Hiszpania i dokonanie wpisu: DEOLEO, S.A., Madryt, Hiszpania
143261 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DEOLEO, S.A., Madryt, Hiszpania
i dokonanie wpisu: DEOLEO, S.A., Córdoba, Hiszpania
143554 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOKOŁÓW S.A., Sokołów Podlaski, Polska
710023709 i dokonanie wpisu: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674
144506 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOW AGROSCIENCES LLC, INDIANAPO-
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LIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ALBAUGH EUROPE SÁRL, Lausanne, Szwajcaria
146544 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę adresu uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EUROKIOSK” Spółka z o.o.,
Poznań ul. Marcelińska 18, Polska i dokonanie wpisu: EUROKIOSK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ, Polska 631010056
147454 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tarczyński Marketing Sp. z o.o., Ujeździec
Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793
147564 2019 05 07 D. Dokonano wpisu: Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia
w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt: LD.XV.Ns-Rej.Za 5480/18/352) wpisał do rejestru zastawów
pod pozycją 2592573 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.147564 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wobec Redan Spółki akcyjnej
z siedzibą w Łodzi.
147761 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WOLTERS KLUWER POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
147762 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WOLTERS KLUWER POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
147763 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WOLTERS KLUWER POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
147764 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WOLTERS KLUWER POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
147765 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WOLTERS KLUWER POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
147766 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WOLTERS KLUWER POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
147848 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WOLTERS KLUWER POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
148091 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
148635 2019 05 07 D. Dokonano wpisu: Na podstawie tytułu wykonawczego: Ugody zawartej przed notariuszem Konradem
Wygoną w dniu 13 stycznia 2010 r., sygn. akt Rep. A Nr 195/2010 za-
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twierdzonej Postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział II Cywilny-Odwoławczy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie
o sygn. akt II Cz 2967/12, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Oświęcimiu Konrad Munje w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM P 10/18 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Setiawati Liswantina zamieszkałej w Zielonkach.
148635 2019 05 07 D. Dokonano wpisu: Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
z weksla Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29 listopada 2017
r., sygn. akt IX GNc 1616/17, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Konrad Munje w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 523/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: MW Management & Claims Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
148635 2019 05 07 D. Dokonano wpisu: Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Krakowie,
Wydział IX Gospodarczy z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. akt IX GNc
1617/17, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Konrad Munje w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 1416/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela:
MW Management & Claims Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
148635 2019 05 07 D. Dokonano wpisu: Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty z weksla Sądu Okręgowego
w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn.
akt IX GNc 1619/17, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Oświęcimiu Konrad Munje w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 758/18 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: MW Management & Claims Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
148635 2019 05 07 D. Dokonano wpisu: Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Krakowie,
Wydział IX Gospodarczy z dnia 6 listopada 2017 r., sygn. akt IX GNc
1443/17, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Konrad Munje w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 523/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: MW
Management & Claims Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie.
152265 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BCC IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 302278405 i dokonanie wpisu:
SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki, Polska 630353110
155209 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
155998 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
157121 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Sp. z o.o., Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793
158416 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES Sp. z o.o., Warsza-
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wa, Polska 010489016 i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego,
Polska 010489016
158417 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
166424 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WOLTERS KLUWER POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
169386 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Podravka d.d., Koprivnica, Chorwacja
i dokonanie wpisu: „PODRAVKA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 210944514
170808 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ABBOTT MEDICAL OPTICS,
INC., SANTA ANA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
JOHNSON & JOHNSON SURGICAL VISION, INC., Santa Ana, Stany
Zjednoczone Ameryki
171822 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WOLTERS KLUWER POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
171946 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ABBOTT MEDICAL OPTICS,
INC., SANTA ANA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
JOHNSON & JOHNSON SURGICAL VISION, INC., Santa Ana, Stany
Zjednoczone Ameryki
175366 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCAN-ANIDA Spółka z o.o., Kraków, Polska 351503309 i dokonanie wpisu: AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 472871255
175722 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Podravka d.d., Koprivnica, Chorwacja
i dokonanie wpisu: „PODRAVKA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 210944514
176576 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
176576 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
177417 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BCC IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 302278405 i dokonanie wpisu:
SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki, Polska 630353110
178070 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
178476 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TAKATA KABUSHIKI KAISHA UŻYWAJĄCY
RÓWNIEŻ NAZWY TAKATA CORPORATION, TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: JOYSON SAFETY SYSTEMS JAPAN K.K., Tokio, Japonia
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178477 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TAKATA KABUSHIKI KAISHA UŻYWAJĄCY
RÓWNIEŻ NAZWY TAKATA CORPORATION, TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: JOYSON SAFETY SYSTEMS JAPAN K.K., Tokio, Japonia
178701 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
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187363 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ RYSZARD,
TRECZYŃSKA ANNA AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska 470799772
i dokonanie wpisu: AGRO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska

178986 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Sp. z o.o., Ujeździec Wielki, Polska i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793

187364 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ RYSZARD,
TRECZYŃSKA ANNA AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska 470799772
i dokonanie wpisu: AGRO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska

179616 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WOLTERS KLUWER POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277

187410 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

179993 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329

190131 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg

179997 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329

190131 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki

180124 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016

190669 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „VOLANTIS” Grzegorz Szczypek,
Wola Władysławowska, Polska 710411564 i dokonanie wpisu: VOLANTIS GRZEGORZ SZCZYPEK, Warszawa, Polska 710411564

180969 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
180970 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
181758 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517
186059 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
186060 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
187164 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOKATE Spółka Akcyjna, Ustroń, Polska
072250034 i dokonanie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798
187351 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tarczyński Marketing Sp. z o.o., Ujeździec
Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793

190670 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „VOLANTIS” Grzegorz Szczypek,
Wola Władysławowska, Polska 710411564 i dokonanie wpisu: VOLANTIS GRZEGORZ SZCZYPEK, WOLA WŁADYSŁAWOWSKA, Polska
710411564
190863 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAKRO Kosiorowski & Kosiorowski
Sp. z o.o., Cmolas, Polska 831201985 i dokonanie wpisu: LESTELLO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cmolas, Polska
831201985
191115 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
191281 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Sp. z o.o., Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793
191567 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ RYSZARD,
TRECZYŃSKA ANNA AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska 470799772
i dokonanie wpisu: AGRO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska
192165 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
192252 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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192253 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

199492 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

192520 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016

199493 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

193030 2019 05 11 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy
z dnia 16 października 20018 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie przedmiotowego znaku towarowego przez KONIOR PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Katowice, Polska na czas nieokreślony.

199494 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

193228 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg

199495 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

193228 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
194188 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLTERS KLUWER SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 190610277 i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
194860 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
196172 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
196790 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAŁTYK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska 341481834 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDAŃSK, Polska
911297992

199496 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
199497 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
199683 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
199684 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
199996 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XEVIN CONSULTING LIMITED, Limassol,
Cypr i dokonanie wpisu: ENGLAND.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 320877907

197122 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowo-Usługowa „KAMABEN”
Nogala Barbara, Ostrów Wielkopolski, Polska i dokonanie wpisu:
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrów Wielkopolski, Polska 3661434292

200118 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLTERS KLUWER SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 190610277 i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277

198865 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

200708 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg

198866 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
198867 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

200708 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
200842 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
200844 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
201723 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
201729 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
201730 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
204512 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
204990 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140765027
i dokonanie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 140765027
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207785 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki, Polska 367400181
i dokonanie wpisu: DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki, Polska 367400181
208023 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOKOŁÓW S.A., Sokołów Podlaski, Polska
i dokonanie wpisu: MARKA „SOKOŁÓW–SERVICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Sokołów Podlaski, Polska 141770674
208411 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
209497 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
209756 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
209756 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki

205283 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BCC IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 302278405 i dokonanie wpisu:
SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki, Polska 630353110

209838 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016 i dokonanie
wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016

206148 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016

210007 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OMS INVESTMENTS, INC., LOS ANGELES,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GARDEN CARE
BIDCO LIMITED, Camberley, Wielka Brytania

207223 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PODRAVKA prehrambena industrija d.d.,
Koprivnica, Chorwacja i dokonanie wpisu: „PODRAVKA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 210944514
207677 2019 05 07 D. Wykreślono wpis: Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego wydanego przez notariusza
Władysława Lewandowskiego, sygn. Rep. A Nr 1248/2017 z dnia
1 marca 2017 r. z klauzulą wykonalności z dnia 11 grudnia 2017 r.,
postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn.
VIII GCo 1419/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. z klauzulą wykonalności
z dnia 15 marca 2018 r. oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, VII
Wydział Gospodarczy, sygn. VIII GCo 1419/17 z dnia 7 marca 2018 r.
z klauzulą wykonalności z dnia 15 marca 2018 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Tomasz Grzybek w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
72/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek wierzyciela: NOVUM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
207784 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki, Polska 367400181
i dokonanie wpisu: DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki, Polska 367400181

210408 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAKRO Kosiorowski & Kosiorowski
Sp. z o.o., Cmolas, Polska 831201985 i dokonanie wpisu: LESTELLO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cmolas, Polska
831201985
210409 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAKRO Kosiorowski & Kosiorowski
Sp. z o.o., Cmolas, Polska 831201985 i dokonanie wpisu: LESTELLO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cmolas, Polska
831201985
210641 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OMS INVESTMENTS, INC., LOS ANGELES,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GARDEN CARE
BIDCO LIMITED, Camberley, Wielka Brytania
210670 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAKO LORENTE RAFAŁ CHRAPKOWICZ,
ARTUR MAGIERA SPÓŁKA CYWILNA, Kęty, Polska 121504391 i dokonanie wpisu: PAKO LORENTE CHRAPKOWICZ MAGIERA SPÓŁKA
JAWNA, Kęty, Polska 121504391
210878 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212710 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
213123 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
213130 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
POLFA Spółka Akcyjna, Pabianice, Polska 000043883 i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752
213311 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tarczyński Marketing Sp. z o.o., Ujeździec
Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793
213436 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ RYSZARD,
TRECZYŃSKA ANNA AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska 470799772
i dokonanie wpisu: AGRO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska
213635 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „VOLANTIS” Grzegorz Szczypek,
Wola Władysławowska, Polska 710411564 i dokonanie wpisu: VOLANTIS GRZEGORZ SZCZYPEK, Warszawa, Polska 710411564
215479 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
215480 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
215521 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ RYSZARD,
TRECZYŃSKA ANNA AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska 470799772
216061 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
216234 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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z dnia 15 marca 2018 r. oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, VII
Wydział Gospodarczy, sygn. VIII GCo 1419/17 z dnia 7 marca 2018 r.
z klauzulą wykonalności z dnia 15 marca 2018 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Tomasz Grzybek w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
72/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek wierzyciela: NOVUM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
218300 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCAN-ANIDA Spółka z o.o., Kraków, Polska 351503309 i dokonanie wpisu: AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 472871255
218445 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
218448 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
220023 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Sp. z o.o., Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793
220546 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
220580 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GENUTEK ELECTRONICS CO., LTD., HSINTIEN CITY, Tajwan i dokonanie wpisu: HUIZHOU DELCHAM INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED, Huizhou City, Chiny
220661 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tarczyński Marketing Sp. z o.o., Ujeździec
Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793
220744 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
220745 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160

216878 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016

220749 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160

217564 2019 05 07 D. Wykreślono wpis: Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego wydanego przez notariusza
Władysława Lewandowskiego, sygn. Rep. A Nr 1248/2017 z dnia
1 marca 2017 r. z klauzulą wykonalności z dnia 11 grudnia 2017 r.,
postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn.
VIII GCo 1419/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. z klauzulą wykonalności

221332 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PODRAVKA prehrambena industrija d.d.,

221176 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOSPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ciasna, Polska
150554966 i dokonanie wpisu: VASCO DOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa, Polska 160330621
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Koprivnica, Chorwacja i dokonanie wpisu: „PODRAVKA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 210944514
221437 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOWE TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Klaudyn,
Polska 364739111 i dokonanie wpisu: NOWE TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
364739111
221643 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
222179 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dżenneta Bogdanowicz, Kruszyniany, Polska i dokonanie wpisu: „TATARSKA JURTA” BOGDANOWICZ DŻENNETA, Kruszyniany, Polska 200193837
222465 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
222466 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
222467 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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i dokonanie wpisu: L.MOLTENI & C.dei F.lli Alitti Societa di Esercizio
S.P.A., Scandicci, Włochy
225628 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ProService Agent Transferowy Spółka
z o.o., Warszawa, Polska 017165305 i dokonanie wpisu: PROSERVICE
FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363436437
225754 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
225763 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA MAREK
CHRZANOWSKI, LESZEK STANECKI, Pietrzykowice, Polska i dokonanie wpisu: OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258
225852 2019 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ksawerów, Polska 472279864 i dokonanie wpisu: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 472871255
225891 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
225904 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

222553 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023

225926 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

222744 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

226647 2019 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ENVIROTECH PUMPSYSTEMS, INC., SALT
LAKE CITY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Envirotech Pumpsystems LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki

222746 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
223707 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GODAN Janusz Kraszek, Warszawa, Polska 770502337 i dokonanie wpisu: GODAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 363119949
223777 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ProService Agent Transferowy Spółka
z o.o., Warszawa, Polska 017165305 i dokonanie wpisu: PROSERVICE
FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363436437
224981 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MEPHA SCHWEIZ AG, AESCH,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: MEPHA SCHWEIZ AG, Basel, Szwajcaria
224990 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOLTENI FARMACEUTICI POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 010650109

226837 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
226839 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
227437 2019 05 07 D. Dokonano wpisu: Na podstawie tytułu wykonawczego: Ugody zawartej przed notariuszem Konradem
Wygoną w dniu 13 stycznia 2010 r., sygn. akt Rep.A Nr 195/2010 zatwierdzonej Postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział II Cywilny-Odwoławczy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie
o sygn. akt II Cz 2967/12, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Oświęcimiu Konrad Munje w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM P 10/18 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Setiawati Liswantina zamieszkałej w Zielonkach.
227437 2019 05 07 D. Dokonano wpisu: Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Krakowie,
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Wydział IX Gospodarczy z dnia 1 grudnia 2017 r., sygn. akt IX GNc
1617/17, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Konrad Munje w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: KM 1416/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela:
MW Management & Claims Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie”.
227560 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wojciech Kaliszewski, Osieczna, Polska
i dokonanie wpisu: Mikołaj Kaliszewski, Osieczna, Polska
227953 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
227953 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
228020 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
228020 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
228033 2019 05 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa, Mierzęcin, Polska
211198007 i dokonanie wpisu: PAŁAC MIERZĘCIN NOVOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mierzęcin, Polska 211198007
228262 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska
364823455 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200
228264 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska
364823455 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200
228265 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska
364823455 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200
228266 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska
364823455 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200
228423 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tarczyński Marketing Sp. z o.o., Ujeździec
Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793
228424 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tarczyński Marketing Sp. z o.o., Ujeździec
Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793
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228425 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tarczyński Marketing Sp. z o.o., Ujeździec
Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793
228735 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLTRAILERS CENTRUM NACZEP S.C. Zbigniew Grzelka, Kondrad Głogowski, Wrocław, Polska i dokonanie
wpisu: POLTRAILERS CENTRUM NACZEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Byków, Polska
932825354
228848 2019 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
228849 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
228885 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tarczyński Marketing Sp. z o.o., Ujeździec
Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793
228894 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CAN TECHNOLOGIES, INC., HOPKINS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CAN Technologies, Inc., Wayzata, Stany Zjednoczone Ameryki
228895 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CAN TECHNOLOGIES, INC., HOPKINS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CAN Technologies, Inc., Hopkins, Stany Zjednoczone Ameryki
229034 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIURO PROMOCJI ZAKOPANEGO, Zakopane, Polska 490526290 i dokonanie wpisu: ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY, Zakopane, Polska 363796911
229314 2019 05 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SPLAST Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Jedlicze, Polska 371015540 i dokonanie wpisu: SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krosno, Polska 371015540
229423 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
229855 2019 05 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HOOP Polska Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska 140765027 i dokonanie wpisu: HOOP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska
140765027
229856 2019 05 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HOOP Polska Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska 140765027 i dokonanie wpisu: HOOP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska
140765027
230003 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230004 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230005 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230010 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230011 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230012 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230020 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230197 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XEVIN CONSULTING LIMITED, Limassol,
Cypr i dokonanie wpisu: ENGLAND.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 320877907
230375 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230376 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230377 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230475 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BCC IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 302278405 i dokonanie wpisu:
SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki, Polska 630353110
230597 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230807 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „VOLANTIS” Grzegorz Szczypek,
Wola Władysławowska, Polska 710411564 i dokonanie wpisu: VOLANTIS GRZEGORZ SZCZYPEK, WOLA WŁADYSŁAWOWSKA, Polska
710411564
230971 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XEVIN CONSULTING LIMITED, Limassol,
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Cypr i dokonanie wpisu: ENGLAND.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 320877907
231225 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
232259 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Sp. z o.o., Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793
232265 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
232386 2019 05 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „PIGMENT” Spółka Jawna, R. Bielak, J. Bielak, Szczecin, Polska i dokonanie wpisu: PIGMENT SPÓŁKA
JAWNA R. BIELAK I. BIELAK, Szczecin, Polska 811099019
232488 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 141059691
232489 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 141059691
232490 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 141059691
232491 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 141059691
232746 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XEVIN CONSULTING LIMITED, Limassol,
Cypr i dokonanie wpisu: ENGLAND.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 320877907
232790 2019 05 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ULTRA-VIOL Spółka Jawna Pietras, Purgał, Słowiński, Wójcik, Zgierz, Polska i dokonanie wpisu:
„ULTRA-VIOL” SPÓŁKA JAWNA PIETRAS, PURGAŁ, WÓJCIK, Zgierz,
Polska 470762770
233237 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CAPITAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015521368 i dokonanie
wpisu: CP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015521368
233599 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzesko, Polska 122679514 i dokonanie wpisu: Anna Gaudnik, Brzesko, Polska
233768 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CAPITAL PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015521368 i dokonanie wpisu:
CP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015521368
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234028 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
234203 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Sp. z o.o., Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793
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239552 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
239552 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki

234419 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351001329

239827 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM
(NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria

234872 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Sp. z o.o., Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793

240227 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OMNI SCALA Barbara Klinkert, Siemianowice Śląskie, Polska 931559927 i dokonanie wpisu: TECNOCLIMA
S.p.A, Pergine Valsugana, Włochy

235216 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

240387 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

235217 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

240707 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZET PREMIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 012921558 i dokonanie wpisu:
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017270730

235326 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XEVIN CONSULTING LIMITED, Limassol,
Cypr i dokonanie wpisu: ENGLAND.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 320877907

240722 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Sp. z o.o., Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793

236804 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JOY MM DELAWARE, INC., WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki

240723 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Sp. z o.o., Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793

236805 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JOY MM DELAWARE, INC., WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki

240724 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Sp. z o.o., Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, Polska 932003793

237266 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „WOJAS MARKETING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ, Polska i dokonanie
wpisu: WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Targ, Polska 120415969

241501 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793

237599 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gastromed, W. Danilkiewicz i wspólnicy
Spółka komandytowa, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: SCANMED
SPÓŁKA AKCYJNA, KRAKÓW, Polska 351618159
237600 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gastromed, W. Danilkiewicz i wspólnicy
Spółka komandytowa, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: SCANMED
SPÓŁKA AKCYJNA, KRAKÓW, Polska 351618159
238022 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIURO PROMOCJI ZAKOPANEGO, Zakopane, Polska 490526290 i dokonanie wpisu: ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY, Zakopane, Polska 363796911

241551 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241552 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

238023 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIURO PROMOCJI ZAKOPANEGO, Zakopane, Polska 490526290 i dokonanie wpisu: ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY, Zakopane, Polska 363796911

241737 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

238719 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

242125 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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242284 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

243123 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

242605 2019 05 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919

243124 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

242646 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

243125 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

242653 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

243126 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

242654 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

243127 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

242655 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

243251 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

242656 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

243253 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

242761 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „Volantis” Grzegorz Szczypek,
Wola Władysławowska, Polska i dokonanie wpisu: VOLANTIS GRZEGORZ SZCZYPEK, Warszawa, Polska 710411564

243261 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793

243103 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
243104 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
243105 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
243121 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
243122 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

243262 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
243307 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
243308 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
243309 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
243671 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Mebelplast Spółka Akcyjna, Olsztyn, Polska 510415150 i dokonanie wpisu: DFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobre Miasto, Polska
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243733 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

244835 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793

243774 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

244836 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793

243775 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

244896 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

243776 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

245117 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

243777 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
243950 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna, Kraków,
Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
243951 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
244100 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
244101 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
244177 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Krzysztof Zięba VIVASANIT, Skawina, Polska 351178619 i dokonanie wpisu: VIVASANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska 122470949
244558 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ujeździec Wielki, Polska 021031263
i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały,
Polska 932003793
244559 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ujeździec Wielki, Polska 021031263
i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały,
Polska 932003793
244578 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141059691 i dokonanie wpisu:
WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141059691

245134 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
245317 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
245549 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
245938 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
245939 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
245940 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
245941 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
245942 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
246510 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XEVIN CONSULTING LIMITED, Limassol,
Cypr i dokonanie wpisu: ENGLAND.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 320877907
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246764 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
246765 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
246766 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
246767 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
246768 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
246769 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
246770 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
246771 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
246772 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
246894 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
246895 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
246920 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CECH MARCIN, CECH MARIA, CECH ZBIGNIEW FERRUM-PROFIL SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa, Polska i dokonanie wpisu: FERRUM-PROFIL SYSTEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska 152086676
247132 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Spółka z ogra-
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niczoną odpowiedzialnością, Ujeździec Wielki, Polska 021031263
i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały,
Polska 932003793
247189 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
247190 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
247191 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
247243 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cyfrowy Polsat Trade Marks Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 142716040
i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
247251 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
247252 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
247486 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
247504 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Miejski Klub Sportowy „SANDECJA”
w Nowym Sączu, Nowy Sącz, Polska 001188187 i dokonanie wpisu:
MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDECJA” SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy
Sącz, Polska 367480524
247664 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
248025 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
248101 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
248104 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
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248105 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
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252460 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329

248106 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793

254212 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ RYSZARD,
TRECZYŃSKA ANNA AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska 470799772
i dokonanie wpisu: AGRO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska

249101 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OCHRONA JUWENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016133711
i dokonanie wpisu: OCHRONA JUWENTUS-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016133711

254605 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OCHRONA JUWENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016133711
i dokonanie wpisu: OCHRONA JUWENTUS-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016133711

249102 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OCHRONA JUWENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016133711
i dokonanie wpisu: OCHRONA JUWENTUS-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016133711
249358 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
250052 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 639848296 i dokonanie wpisu: INTERMA TRADE
SPÓŁKA AKCYJNA, Gniezno, Polska 639848296
250657 2019 05 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Korporacja Radex Nieruchomości S.A., Warszawa, Polska 015761240 i dokonanie wpisu: KORPORACJA RADEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015761240
250780 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ujeździec Wielki, Polska 021031263
i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały,
Polska 932003793
250781 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ujeździec Wielki, Polska 021031263
i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały,
Polska 932003793
250782 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ujeździec Wielki, Polska 021031263
i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały,
Polska 932003793
250839 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOW AGROSCIENCES LLC, INDIANAPOLIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ALBAUGH EUROPE SARL, Lausanne, Szwajcaria
250840 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOW AGROSCIENCES LLC, INDIANAPOLIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ALBAUGH EUROPE SARL, Lausanne, Szwajcaria
251359 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IPD POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 120316003 i dokonanie
wpisu: VD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOIŚCIĄ - INVEST - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 021421521

254883 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
254883 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
256147 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ORNO - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, Polska 240181412
i dokonanie wpisu: ORNO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 240181412
257232 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
257232 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
257853 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
257855 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
257856 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
257892 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
257893 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351001329
258731 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
258792 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAKO LORENTE RAFAŁ CHRAPKOWICZ
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ARTUR MAGIERA SPÓŁKA CYWILNA, Kęty, Polska 121504391 i dokonanie wpisu: PAKO LORENTE CHRAPKOWICZ MAGIERA SPÓŁKA
JAWNA, Kęty, Polska 121504391
259640 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
259641 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
260024 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
260366 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
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266719 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
269069 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
269070 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
269071 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
269753 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg

261474 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016

269753 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki

262302 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793

269774 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160

264288 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329

270294 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BCC IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 302278405 i dokonanie wpisu:
SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki, Polska 630353110

264289 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351001329
264723 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
264726 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
265688 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SZASTAK DOMINIK, Przemęczany, Polska
i dokonanie wpisu: MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, Polska 356657685

270490 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
271030 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
271313 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793

265769 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIOTR ANDRZEJ JĘDRZEJUK, Wrocław,
Polska i dokonanie wpisu: PIOTR JĘDRZEJUK HUSTLA, Wrocław,
Polska 020266366

271314 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793

265991 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM
(NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZÜRICH, ZÜRICH, Szwajcaria i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria

272970 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
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273578 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
274099 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
274100 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
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ska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
276413 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpisu:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752
276440 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
276656 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOMINIK SZASTAK, Przemęczany, Polska
i dokonanie wpisu: MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, Polska

274125 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793

276875 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090

274166 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOMINIK SZASTAK, Przemęczany, Polska
i dokonanie wpisu: MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, Polska

276876 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090

274739 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
274741 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
274893 2019 03 26 Na podstawie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów
prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 115), Urząd Patentowy RP prostuje wpis w rejestrze znaków towarowych pod numerem R. 274893 w zakresie daty
wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego przedmiotowego znaku towarowego: W rejestrze jest: 2005.03.17 powinno być:
2015.03.17

276877 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
276917 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AN. KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016 i dokonanie
wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
277056 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BZ WBK TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585 i dokonanie wpisu: SANTANDER TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
631079585

275091 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAWLAK MAREK AKWEDUKT, Łódź, Polska 470012105 i dokonanie wpisu: AKWEDUKT MP SP. Z O.O., Łódź,
381728730

277143 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793

275729 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie
wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752

277144 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793

275958 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie
wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752

277159 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793

276089 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016

277286 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IRMINA HANNA PONIŃSKA, Puszczykowo, Polska i dokonanie wpisu: JAN PONIŃSKI THE FUTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo, Polska
366926350

276156 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Pol-

277920 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KALISZEWSKI WOJCIECH, Osieczna, Polska i dokonanie wpisu: Mikołaj Kaliszewski, Osieczna, Polska
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277921 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAKRO KOSIOROWSKI & KOSIOROWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cmolas, Polska
831201985 i dokonanie wpisu: LESTELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cmolas, Polska 831201985
278030 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
278356 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
278357 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
278358 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
278359 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
278360 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
278361 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
278362 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
278363 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
278382 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
278437 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
122726260 i dokonanie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
Polska 122726260; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587
278456 2019 05 08 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 AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
278457 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
278458 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
278461 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
278486 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351001329
278487 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
278557 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
278591 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
278592 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
278595 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
278719 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
279202 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
279203 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
279204 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090

Kosowska, Polska 147477828 i dokonanie wpisu: KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Macierzysz, Polska 147477828

279245 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793

284358 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wólka Kosowska, Polska i dokonanie wpisu: KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Macierzysz,
Polska 147477828

279777 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KIJEK-BARYŚ JOANNA PRACOWNIA HIGH
WOOLTAGE, Warszawa, Polska 146943381 i dokonanie wpisu: Joanna Kijek-Baryś, Warszawa, Polska
279933 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
279934 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
280004 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Miejski Klub Sportowy „SANDECJA”
w Nowym Sączu, Nowy Sącz, Polska 001188187 i dokonanie wpisu:
MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDECJA” SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy
Sącz, Polska 367480524
280875 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
281380 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OMS Investments, Inc., Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GARDEN CARE BIDCO
LIMITED, Camberley, Wielka Brytania
281877 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016
281883 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAKRO KOSIOROWSKI & KOSIOROWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cmolas, Polska
831201985 i dokonanie wpisu: LESTELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cmolas, Polska 831201985
282372 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BERSERK LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska 161585582 i dokonanie wpisu: SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, Polska 160360680
282457 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
283364 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
284357 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wólka

284472 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JARADI LIMITED, Dubaj, Zjednoczone
Emiraty Arabskie i dokonanie wpisu: GOTHALS LIMITED, Nikozja,
Cypr
284970 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
285063 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MEBELPLAST BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142508458 i dokonanie wpisu: DFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobre Miasto, Polska
286070 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
286201 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 670925160
286799 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
287179 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ GROT, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: G&G STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 380503985
287925 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ GROT, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: G&G STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 380503985
289561 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOMINIK SZASTAK, Przemęczany, Polska
i dokonanie wpisu: MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, Polska
289997 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, Polska 123069516 i dokonanie wpisu: ELHAND WALDEMAR BUDZIAŁOWSKI, Tarnowskie Góry, Polska
277613819
289998 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, Polska 123069516 i dokonanie wpisu: ELHAND WALDEMAR BUDZIAŁOWSKI, Tarnowskie Góry, Polska
277613819
290061 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEMYSŁAW JASTRZĘBSKI VIKI FAMILY, Warszawa, Polska 010824555 i dokonanie wpisu: Wiesława Jastrzębska, Warszawa, Polska
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290065 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 243444059 i dokonanie wpisu: PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 243444059
290084 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
290687 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
290959 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
292207 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie
wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska
472293752
292439 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
292677 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
292678 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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ków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351001329
293825 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PPHU HANMAR JOANNA ADAMCZEWSKA, Łódź, Polska 470848967 i dokonanie wpisu: HANMAR JOANNA ADAMCZEWSKA HANNA ADAMCZEWSKA MARZENA KRUSZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 380753110
294124 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AMI PLAY F.W.MICHAŁ DZIEWIĄTKOWSKI,
Częstochowa, Polska i dokonanie wpisu: AMIPLAY MICHAŁ DZIEWIĄTKOWSKI, Częstochowa, Polska 152075939
294458 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
294752 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIT DESIGN KATARZYNA ZDEBEL, Miasteczko Śląskie, Polska i dokonanie wpisu: FIN&OFF CONSULTING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 367139995
295053 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141059691 i dokonanie wpisu:
WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141059691
295095 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P&Holdings Co., Ltd., Seul, Korea Południowa i dokonanie wpisu: The Born Korea Co., Ltd., Seul, Korea
Południowa
295793 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351001329
295798 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 010489016
i dokonanie wpisu: AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, Polska 010489016

293307 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329

295922 2019 05 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 519471396 i dokonanie wpisu: PRIME VISIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 519471396

293589 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska i dokonanie
wpisu: ANDRZEJ ROZMYSŁOWICZ WILCZE GÓRY, Cisna, Polska
370176502

296636 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

293678 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351001329

298220 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg

293698 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329

298220 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki

293758 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351001329

298223 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg

293759 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kra-

298223 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksem-

2328

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

burg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
298224 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
298224 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
298299 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
299056 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EDGE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 140701174 i dokonanie wpisu: PLASTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 140701174
299266 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BERSERK LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, Polska 161585582 i dokonanie wpisu: SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, Polska 160360680
299750 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZŁOTE TARASY WARSAW III S.A.R.L. SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 013278202 i dokonanie wpisu: ZŁOTE
TARASY TOWER WARSAW III S.A.R.L SPÓŁKA JAWNA, Warszawa,
Polska 015190888
300701 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 243444059 i dokonanie wpisu: PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 243444059
300713 2019 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAJEWSKI RYSZARD, PERSZ RYSZARD,
TRECZYŃSKA ANNA AGRO-LAND PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, Polska 470799772
i dokonanie wpisu: AGRO-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŁÓDŹ, Polska
301312 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMIUM MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 243444059 i dokonanie wpisu: PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 243444059
301370 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
301371 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
301384 2019 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
302435 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
302758 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
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i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
302759 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
302760 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
302879 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
302880 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
302948 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
302949 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
302950 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
304021 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Agro B.V., Arnhem
(NL), Zweigniederlassung Zürich, Zürich, Szwajcaria i dokonanie
wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
304057 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Agro B.V., Arnhem
(NL), Zweigniederlassung Zürich, Zürich, Szwajcaria i dokonanie
wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
304058 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Agro B.V., Arnhem
(NL), Zweigniederlassung Zürich, Zürich, Szwajcaria i dokonanie
wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
304059 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Agro B.V., Arnhem
(NL), Zweigniederlassung Zürich, Zürich, Szwajcaria i dokonanie
wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
304117 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
304429 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
304712 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
305548 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
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i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
305914 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
306643 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
306974 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
306975 2019 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
307228 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
307817 2019 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LENFARM STARA TŁOCZNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice, Polska
020908497 i dokonanie wpisu: „OLEOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258
308701 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
308702 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
310253 2019 05 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
310591 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141059691 i dokonanie wpisu:
WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141059691
310795 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369263328 i dokonanie
wpisu: SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 369263328
311172 2019 05 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369263328 i dokonanie
wpisu: SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 369263328
311881 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AJR MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Papowo Toruńskie, Polska 341302091 i dokonanie wpisu: DUNAJSKA
ALICJA, Nowa Wieś, Polska
312190 2019 05 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLOBAL SHOPPER MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
368037430 i dokonanie wpisu: GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA,
Żywiec, Polska 070511111
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313768 2019 05 17 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy
z dnia 02 lipca 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez Nataliję Romaszową, Warszawa,
Polska na czas nieokreślony.
314046 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
314617 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040; POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160;
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011307968
315451 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IRMINA HANNA PONIŃSKA, Puszczykowo, Polska i dokonanie wpisu: JAN PONIŃSKI THE FUTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo, Polska
366926350
315452 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IRMINA HANNA PONIŃSKA, Puszczykowo, Polska i dokonanie wpisu: JAN PONIŃSKI THE FUTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo, Polska
366926350
315453 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IRMINA HANNA PONIŃSKA, Puszczykowo, Polska i dokonanie wpisu: JAN PONIŃSKI THE FUTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo, Polska
366926350
315454 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IRMINA HANNA PONIŃSKA, Puszczykowo, Polska i dokonanie wpisu: JAN PONIŃSKI THE FUTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo, Polska
366926350
315676 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SPIN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna, Polska
142473518 i dokonanie wpisu: MICHAŁ ZDZIARSKI, Warszawa, Polska; JACEK KÜHNL-KINEL, Konstancin-Jeziorna, Polska
315676 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MICHAŁ ZDZIARSKI, Warszawa, Polska;
JACEK KÜHNL-KINEL, Konstancin-Jeziorna, Polska i dokonanie wpisu: WHEELSTAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 380669148
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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.
175 841
175 846
231 987
254 892
266 132
272 406
280 831

2018 05 10
2018 10 17
2016 04 19
2018 06 27
2018 03 05
2018 04 25
2018 01 10

Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
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286 558
291 150
292 228
295 922
297 110
297 612
171 683

171 690

265 630

287 070
288 376

290 543

2018 04 05
2018 06 14
2018 02 28
2018 02 22
2018 09 14
2018 11 20
2018 03 02

Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w części dla towarów
z klasy: 16 tj: czasopism krzyżówkowych,
broszur krzyżówkowych, czasopism zawierających krzyżówki, broszur zawierających
krzyżówki, broszur szaradziarskich, broszur
zawierających szarady, książeczek krzyżówkowych, książeczek zawierających krzyżówki, książeczek szaradziarskich, książeczek
zawierających szarady.
2018 03 02 Prawo unieważniono w części dla towarów
z klasy: 16 tj: czasopism krzyżówkowych,
broszur krzyżówkowych, czasopism zawierających krzyżówki, broszur zawierających
krzyżówki, broszur szaradziarskich, broszur
zawierających szarady, książeczek krzyżówkowych, książeczek zawierających krzyżówki, książeczek szaradziarskich, książeczek
zawierających szarady.
2017 01 03 Prawo unieważniono w części dla towarów
w klasie: 29: ser, mleko i produkty mleczne,
białko spożywcze, mleko albuminowe, masło, bita śmietana, śmietana, zsiadłe mleko,
enzymy mlekowe do celów spożywczych,
kefir, krem maślany, napoje mleczne z przewagą mleka, koktajle mleczne, podpuszczka, serwatka, jogurt.
2018 04 10 Prawo unieważniono w części dla towarów
w klasie 3: olejki eteryczne.
2018 05 15 Prawo unieważniono w części dla towarów
w klasie 30: ciasta, gofry, ciastka, słodycze,
wyroby cukiernicze, cukierki, czekolada,
czekoladki, batony, bomboniery, herbatniki,
pierniki, pralinki, wyroby czekoladowe.
2018 01 18 Prawo unieważniono w części dla towarów
z klasy: 3 środki czystości do posadzek przemysłowych.

249 612 2016 12 03
249 613 2016 12 03
156 186 209 10 12

214 876 2018 10 03

248 370 2018 03 14

248 370 2017 07 22
248
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).
49 991
72 886
81 142
64 875
79 783
154 481
154 482
199 540
205 015
207 549
210 609
210 610
231 314

2013 07 01
1998 06 17
1999 09 07
1995 09 25
1999 06 12
2019 06 04
2009 06 04
2012 12 19
2013 03 01
2013 07 08
2013 07 18
2013 07 15
2015 09 22

Prawo wygasło w całości..
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dla towarów w klasie: 04: benzyna, mazut, oleje przemysłowe
i napędowe, paliwa gazowe, paliwo na bazie alkoholu, smary: 39: usługi w zakresie:
pakowania, magazynowania, składowania
i dostarczania towarów, wynajmowania pojazdów.
Prawo wygasło w części dla towarów w klasie 30; ryż z wyłączeniem przyprawy, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych wyłączeniem ryżu
i produktów na bazie ryżu, sól, sole wielosmakowe, sole warzywne, sole ziołowe
musztardy, musztardy z warzywami, octy,
majonezy, majonezy smakowe, keczupy,
chrzany, sosy przyprawowe, sosy sproszkowane, sosy smakowe, sosy smakowe z warzywami, sosy pomidorowe, sosy do sałatek, dressingi, dipy, winegrety, mieszanki
ze zbóż z wyłączeniem ryżu i produktów
na bazie ryż mieszanki ziołowo-warzywne,
mieszanki ziół suszonych, mieszanki zbożowo-warzywne do spożycia d ludzi z wyłączeniem ryżu i produktów na bazie ryżu,
płatki mieszane ze zbóż i warzyw, ze zbóż
i owoców z wyłączeniem ryżu i produktów
na bazie ryżu, herbata, kakao, cukier, tapioka, sago, kawa, namiastka kawy, mąka i preparaty zbożowe z wyłączeniem ryżu i produktów na bazie ryżu, chleb, ciastka, wyrób
cukiernicze, piekarnicze z wyłączeniem ryżu
i produktów na bazie ryżu, słodycze, lody,
miód, syrop melasy, drożdże, proszki do pieczenia, kasze, makarony z wyłączeniem ryżu
i produktów na bazie ryżu, dania i desery
gotowe, mrożone i w proszku na bazie produktów zawartych w tej klasie z wyłączeniem ryżu i produktów na bazie ryżu.
Prawo wygasło w całości.. Wnioskiem z dnia
14.03.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R. 248370.
Prawo wygasło w części dla towarów w klasie: 5: środki farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne, produkty farmaceutyczne weterynaryjne i sanitarne,, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie
osobistej, leki, dietetyczne środki medyczne i lecznicze, odżywki medyczne, środki
wspomagające leczenie, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze, suplementy żywności, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, dodatki mineralne
do żywności, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty mineralne, preparaty wzmacniające,
cukierki do celów leczniczych, preparaty
z mikroelementami dla ludzi, guma do żucia do celów leczniczych, pastylki do celów
farmaceutycznych, biologiczne preparaty
do celów medycznych, tabletki, granulki,
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269 657 2018 04 24

223 141 2014 11 04
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proszki do sporządzania napojów wzbogaconych w witaminy i składniki mineralne.
Prawo wygasło w całości.. Wnioskiem z dnia
24.04.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R. 269657.
Prawo wygasło w części dla towarów z klasy: 03: kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty kosmetyczne do skóry, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
produkty toaletowe, sole wybielające, zestawy kosmetyków;09: nośniki danych
magnetyczne i optyczne, dyski optyczne,
dane na nośnikach optycznych, dyski z nagraniami, publikacje elektroniczne, hologramy, karty chipowe i magnetyczne, karty
kodowane i do identyfikacji osób, etykietki
elektroniczne, filmy animowane, oprogramowanie komputerowe; 16: stemple adresowe, albumy, bielizna stołowa papierowa,
bilety, blankiety, bloki listowe, broszury, afisze, chorągiewki papierowe lub z folii, czasopisma, okładki papierowe na dokumenty,
segregatory na dokumenty, druki, materiały
drukowane, taśmy elastyczne do użytku
biurowego, emblematy i pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego,
folia z tworzywa sztucznego do pakowania,
fotografie, gazety, reprodukcje graficzne,
przybory piśmienne, artykuły biurowe, skorowidze, kalendarze, kalkomanie, oprawy
na luźne kartki, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, karty kredytowe
nieelektryczne, katalogi, zaciski do papieru,
komiksy, koperty, książki, zakładki do książek, papier do pisania listów, mapy, naklejki, notatniki, numeratory, obrazy, obrusy
papierowe, obwoluty, torby do pakowania
z papieru lub z tworzyw sztucznych, papeterie, przyciski do papieru, pieczęcie, materiały do pieczętowania do użytku piśmiennego, plakaty, plany, znaczki pocztowe,
podręczniki, podstawki pod kufle do piwa,
prospekty, materiały przylepne do celów
papierniczych lub użytku domowego, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe,
ręczniki papierowe, repertuary godzinowe,
rysunki, serwetki papierowe, stalówki, sztychy, szyldy z papieru lub kartonu lub folii
z tworzyw sztucznych, torby na śmieci, wyroby z kartonu, wzory do haftowania, zawiadomienia, zeszyty, żetony kontrolne, kartki
okolicznościowe i z życzeniami, przybory
do pisania;30: pieczywo, ciasta, słodycze,
czekolada, herbata, kakao, kawa, kanapki,
sól kuchenna, wyroby cukiernicze, mąka,
preparaty do zmiękczania mięsa, paszteciki, pizze, przyprawy, sałatki, sosy do mięsa,
żywność na bazie mąki;35: promocja sprzedaży usług turystycznych dla osób trzecich,
przekazywanie informacji handlowej, prezentowanie i zgrupowanie towarów pozwalające nabywcy wygodnie je wybierać
i kupować w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami papierniczymi,
pamiątkowymi i usługami turystycznymi,
rozpowszechnianie materiałów reklamo-
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wych, informowanie w internecie i zawieranie umów na odległość; organizowanie
wystaw handlowych i reklamowych;41:
kultura fizyczna, fotoreportaże, informacja
o imprezach rozrywkowych i o rekreacji,
usługi klubów rozrywkowych i klubów poprawiania kondycji fizycznej, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, spektakli, konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, publikowanie książek, wystawy muzealne, nagrywanie i produkcja
filmów, nocne kluby, usługi obrazów cyfrowych, organizowanie balów, usługi orkiestr,
parki rozrywki, przedstawienia teatralne,
publikacje elektroniczne periodyków on-line, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, sale koncertowe, realizacja spektakli,
telewizyjne programy rozrywkowe, usługi
tłumaczeń, usługi związane z organizacją
wypoczynku, usługi fotografowania;42: administrowanie, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich.
235 869 2018 03 07 Prawo wygasło w części dla towarów: materiały do izolowania, folie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania z wyłączeniem
folii dachowych (klasa 17 w części); materiały budowlane niemetalowe, dachy niemetalowe (klasa 19).
239 668 2018 11 14 Prawo wygasło w części dla towarów i usług
w klasie 35 w części zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów: bloczki post-it.
267 277 2017 06 13 Prawo wygasło w części dla towarów: wyłącznie dla zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zwierząt domowych (klasa 31).
272 708 2017 11 13 Prawo wygasło w części dla usług: pokazy
urządzeń wyposażenia gastronomicznego
nie będących urządzeniami oraz sprzętem
do przygotowania, produkcji lub ekspozycji
lodów i wyrobów cukierniczych, organizowanie wystaw handlowych, sprzedaż hurtowa, detaliczna wyposażenia kuchennego
(klasa 35 w części); wypożyczanie wyposażenia kuchennego (klasa 39 w części).
284 472 2018 08 16 Prawo wygasło w części dla towarów: okulary z wyjątkiem okularów przeciwsłonecznych (klasa 09 w części).
285 038 2018 04 18 Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
wszystkich klas 29 oraz 30; oraz ograniczenie przez dopisanie zwrotu: z wyłączeniem
napojów mlecznych (klasa 32).
290 098 2018 04 18 Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
wszystkich klas 29 oraz 30; oraz ograniczenie przez dopisanie zwrotu: z wyłączeniem
napojów mlecznych (klasa 32).
292 387 2018 06 08 Prawo wygasło w części dla towarów: kosmetyki; środki czyszczące; (klasa 3).
296 611 2018 08 16 Prawo wygasło w części dla towarów: okulary z wyjątkiem okularów przeciwsłonecznych (klasa 09 w części).
298 431 2018 08 16 Prawo wygasło w części dla towarów: okulary z wyjątkiem okularów przeciwsłonecznych (klasa 09 w części).
300 161 2018 11 09 Prawo wygasło w części dla wszystkich towarów w klasie 32.
308 368 2018 07 03 Prawo wygasło w części dla towarów: banki
z dostępem bezpośrednim np. przez Internet /home banking], operacje bankowe,
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depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, usługi finansowe, kredytowanie pod zastaw, operacje rozrachunkowości finansowej, transfer elektroniczny
kapitału, wymiana pieniędzy, pośrednictwo
zastawów, agencje ściągania wierzytelności
(klasa 36).
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na znak towarowy w zakresie kolorów
			
Prawidłowo powinno być: fioletowy
314 234 02/2019 2019 02 15 Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia
18.09.2018 r. o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej zastrzeżeń decyzji:
			
Prawidłowo powinno być: „czarny
brązowy zielony”.

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.
120 875 01/2018 2019 01 14 Sprostowano decyzje z dnia 38 lipca 2017 r. odnośnie zmiany nazwy
uprawnionego dla znaku towarowego.
			
Powinno być:
			
CENTRUM MUZYCZNE VANAX-SPÓŁKA JAWNA, W.GÓRA, K.GÓRA,
Kielce, Polsk 290023105
131 906 11/2001 2018 11 15 Sprostowano pomyłkę w decyzji
z dnia 16.08.2001 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej adresu
uprawnionego.
			
Prawidłowo powinno być: Round
Rock
275 962 11/2015 2018 12 13 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 17.04.2015 r.
w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie
daty, od której jest liczony dziesięcioletni okres ochrony znaku.
			
Prawidłowo powinno być: 22 lipca
2008 r.
311 709 11/2018 2018 12 12 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 10.02.2018 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy w części zastrzeżonych kolorów.
			
Prawidłowo powinno być: biały,
czarny, złoty
311 838 11/2018 2019 02 15 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 25.06.2018 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy w części siedziby
zgłaszającego.
			
Prawidłowo powinno być: Oborniki,
Polska
312 652 12/2018 2019 02 14 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 19.07.2018 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy w zakresie siedziby zgłaszającego.
			
Prawidłowo powinno być: Oborniki,
Polska
312 729 12/2018 2019 02 14 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 19.07.2018 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego
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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.
560554
THE BULLDOG
25
The Bulldog Trademark B.V., Kabelweg 86NL-1014 BC Amsterdam (NL)
2018 09 18
2018 11 13
2018 10 25
560555
CFE: 03.01.08, 26.01.01
25
The Bulldog Trademark B.V., Kabelweg 86NL-1014 BC Amsterdam (NL)
2018 09 18
2018 11 13
2018 10 25
841795
KAISER FRANZ JOSEF
CFE: 02.01.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
GASTON, s.r.o., Kvítková 4703 CZ-760 01 Zlín (CZ)
2018 10 01
2018 12 03
891935
SCALA PLASTICS
Scala Plastics N.V., Zuidlaan 300B-9230 Wetteren (BE)
2018 08 10
2018 09 24
961259
TulaMagic
CFE: 27.05.02
Promo-Fruit AG, Schluchewäg 1CH-8197 Rafz (CH)
2018 09 17
2018 12 03

29, 30
2018 11 15
19, 20
2018 09 06
31
2018 11 15

963204
FREEDOM
10
Maxx Orthopedics, Inc., 2260 Butler Pike, Suite 100Plymouth
Meeting, PA 19462 (US)
2018 10 15
2018 12 03
2018 11 15
967741
MARINA
GASTON, s.r.o., Kvítková 4703 CZ-760 01 Zlín (CZ)
2018 10 01
2018 12 03

29
2018 11 15

1067091
Kinder Frilky
CFE: 27.05.01, 29.01.15
30
SOREMARTEC S.A., FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B,
RUE DE TREVES L-2632 FINDEL (LU)
2011 01 28
2011 04 26
2011 03 03
1069927
HERO
EASTMAN KODAK COMPANY,
343 STATE STREET ROCHESTER, NY 14650 (US)
2011 02 25
2011 05 23

9
2011 03 31
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1088864A
Rokopol ipol
CFE: 26.04.07, 27.05.09, 29.01.12
PCC ROKITA Spólka Akcyjna,
ul. Sienkiewicza 4 PL-56-120 Brzeg Dolny
2011 07 15
2011 11 07

1

2011 09 15

1305864
CFE: 03.07.16, 07.01.24, 24.11.25, 28.05.00, 29.01.15
Limited Liability Company „Best Price”,
11 Pobedy st., KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
2018 09 11
2018 11 19

2333

29, 30
2018 11 01

1103262
PODEM
CFE: 27.05.11, 27.05.17, 27.05.21
7, 12, 37
PODEMCRANE JSC, „GENERAL NIKOLOV” STREET 1 BG-5300
GABROVO (BG)
2011 08 11
2012 03 12
2012 01 19

1306013
HAPPY FOOT Comfort & Care
CFE: 26.04.19, 26.11.12, 27.05.01
3, 4, 5, 10, 21, 25, 26
Limited Liability Company „Best Price”,
11 Pobedy st., KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
2018 09 11
2018 11 19
2018 11 01

1103667
ANTONOV
12, 16, 28, 39, 42
ANTONOV COMPANY, vul. Akademika Tupolieva, 1Kyiv 03062 (UA)
2018 09 06
2018 11 19
2018 11 01

1311833
SPORT&FUN
CFE: 24.17.25, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
Limited Liability Company „Best Price”,
Pobedy st., 11,KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
2018 09 11
2018 11 19

1104279
HYDROFLOW
9
HYDROPATH TECHNOLOGY LIMITED, C1 Crossgate DriveQueens
Drive Industrial EstateNottingham NG2 1LW (GB)
2018 06 05
2018 07 23
2018 07 05
1138351
Jumbo
CFE: 03.02.01, 27.05.01
8
KARACA ZÜCCACİYE TİCARET VE SANAYI ANONİM ŞİRKETİ,
YAKUPLU MAHALLESI BEYSAN SANAYI, SITESI BIRLIK CAD. NO:24
ISTANBUL (TR); SUNNY ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, NAMIK KEMAL MAHALLESI ADILE NASIT BULVARI NO: 18
ESENYURT BÜYÜKÇEKMECE-ISTANBUL (TR)
2013 10 09
2013 12 23
2013 11 14
1164377
XiangPiaoPiao
CFE: 03.07.17, 27.05.01, 28.03.00
29, 32
Xiangpiaopiao Food Holding Co., Ltd., No. 888 Chuangyedadao
Road,Economic Development Zone,Huzhou CityZhejiang
Province (CN)
2018 02 21
2018 04 23
2018 04 05
1194480
my
CFE: 20.05.13, 27.05.01
28, 45
MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED, 28 Oktovriou,365,
Vashiotis Seafront, office 402CY-3107 Neapoli, Limassol (CY)
2013 12 30
2014 04 14
2014 03 06
1207521 K
IEX
36
IEX Group, Inc.,
3 World Trade Center, 58th FloorNew York NY 10007 (US)
2014 05 22
2018 11 19
2018 11 01
1211328
LEVIER
5
Zentiva Group, a.s.,
U Kabelovny 130CZ-102 37 Praha 10-Dolní Měcholupy (CZ)
2018 08 21
2018 12 03
2018 11 15
1230768
arvento Mobile Systems
CFE: 21.03.21, 27.05.10, 29.01.12
9
ARVENTO MOBIL SISTEMLER ANONIM ŞIRKETI, Ankara Teknoloji
GeliştirmeBölgesi Cyberpark,Cyberplaza A, Blok Kat:5 N:501/
ABİLKENT ANKARA (TR)
2018 10 25
2018 12 03
2018 11 15
1276733
WIRECARD
Wirecard AG, Einsteinring 3585609 Aschheim (DE)
2018 04 19
2018 06 11

9, 36, 42
2018 05 24

8, 27, 28
2018 11 01

1311889
With Love
CFE: 02.09.01, 26.04.18, 29.01.12
4, 9, 14, 16, 20, 21, 24, 26, 28
Limited Liability Company „Best Price”, Pobedy st.,
11,KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
2018 09 11
2018 11 19
2018 11 01
1315959
PARTY
CFE: 05.07.16, 27.05.17, 29.01.15
3, 9, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 28
Limited Liability Company „Best Price”,
Pobedy st., 11,KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
2018 09 11
2018 11 19
2018 11 01
1327461
Top Race
CFE: 27.05.02, 29.01.13
2, 3, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 28
Limited Liability Company „Best Price”,
Pobedy st., 11,KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
2018 09 11
2018 11 19
2018 11 01
1342320
VERES
CFE: 25.01.19, 29.01.13
VGC INVESTMENTS LTD, Arch. Makariou III,1
55 Proteas House,5th floorCY-3026 Limassol (CY)
2016 07 04
2017 05 22

29, 30
2017 05 04

1343596
olivia
38, 42
Heinrich Bauer Verlag KG, Burchardstrasse 1120095 Hamburg (DE)
2016 04 11
2017 05 29
2017 05 11
1347110
FLARX
CFE: 27.05.01, 29.01.13
Limited Liability Company „Best Price”,
Pobedy st., 11,KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
2018 09 11
2018 11 19
1347144
Block & Note
CFE: 20.05.25, 26.04.09, 29.01.13
Limited Liability Company „Best Price”,
Pobedy st., 11,KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
2018 09 11
2018 11 19

7, 8, 9, 11
2018 11 01
8, 9, 16
2018 11 01

1355138
On’Connect
9, 35, 38, 39, 40, 42
SUEZ GROUPE, Tour CB21,
16 place de l’IrisF-92040 Paris La Défense cedex (FR)
2018 03 16
2018 04 23
2018 04 05
1363487
LUWA
7, 9, 11, 37, 42
Luwa Air Engineering AG, Weiherallee 11aCH-8610 Uster (CH)
2017 02 17
2017 09 25
2017 09 07

1278241
FREEDOM KNEE
10
Maxx Orthopedics, Inc., 531 Plymouth Road, Suite 526,
Door LPlymouth Meeting PA 19462 (US)
2018 10 15
2018 12 03
2018 11 15

1379283
AIRPOWER
9
Apple Inc., One Apple Park WayCupertino CA 95014 (US)
2017 10 17
2017 12 27
2017 12 07

1304402
INSTYLE
CFE: 26.04.02
Limited Liability Company „Best Price”,
Pobedy st., 11,KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
2018 09 11
2018 11 19

1394042
HOROZ ELECTRIC
CFE: 03.07.03, 25.01.01, 26.01.15, 26.04.10, 29.01.14
9, 11
İREM ELEKTRİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Şahkulu Mah.
Büyükhendek Cad. No: 24/BBEYOĞLU-İstanbul (TR)
2018 04 25
2018 11 19
2018 11 01

26

2018 11 01

2334
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1396652
Supporter YIELD MODULATOR
CFE: 05.11.01, 27.05.04
Spiess-Urania Chemicals GmbH,
Frankenstaße 18b20097 Hamburg (DE)
2017 02 03
2018 04 30

Nr 7/2019

1407245
F1 Formula 1
CFE: 26.11.03, 27.05.21, 27.07.11

2018 04 12

1, 3, 9, 11, 12, 14, 25, 28,
29, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 43
Formula One Licensing B.V., Beursplein 37NL-3011 AA Rotterdam (NL)
2017 11 17
2018 07 02
2018 06 14

1396689
hasat
CFE: 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
31
ÖZLER ZİRAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Reşatbey
Mahallesi 62003 Sokak PapatyaApartman 33/F SeyhanAdana (TR)
2017 12 20
2018 04 30
2018 04 12

1408081
KLOSTER TOPLOU
29, 30, 33
IERA STAVROPIGIAKI MONI PANAGIA AKROTIRIANI & AGIOU
IOANNI THEOLOGOU TOPLOU-TOPLOU MONASTERY,
Toplou MonasteryGR-723 00 SITIA (GR)
2017 11 10
2018 07 09
2018 06 21

1399481
Savoie
12
”STEVENS” Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2018 02 09
2018 05 21
2018 05 03

1408182
FREE TO GO
9, 35, 36, 37, 39, 43
FCA ITALY S.P.A., Corso Giovanni Agnelli, 200I-10135 TORINO (IT)
2018 01 26
2018 07 09
2018 06 21

1399661
Caprice de Jolie Femme
Bravo Premium LLC, Kuznetsovskaya str., 52, korp. 3,
lit. A,RU-196105 Saint-Petersburg (RU)
2017 12 26
2018 05 21

32, 33

1409120
CFE: 01.13.01, 26.15.01
1
COMPO EXPERT GmbH, Krögerweg 1048155 Münster (DE)
2018 03 16
2018 07 16
2018 06 28

2018 05 03

1409121
CFE: 05.03.11, 05.11.01, 26.01.01
1
COMPO EXPERT GmbH, Krögerweg 1048155 Münster (DE)
2018 03 16
2018 07 16
2018 06 28

1, 3, 5

1400029
PARTY
CFE: 05.07.16, 27.05.17, 29.01.15
4, 8, 9, 11, 14, 16, 21, 25, 26, 28
Limited Liability Company „Best Price”,
Pobedy st., 11,KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
2018 09 11
2018 11 19
2018 11 01
1400521
Live IQ
9
Nuheara IP Pty Ltd, U5/28 John StNorthbridge WA 6003 (AU)
2018 05 08
2018 06 11
2018 05 24
1400615
DELIVER SMOKERS OF SMOKE
9, 34, 35, 42
Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3CH-2000 Neuchâtel (CH)
2017 12 19
2018 05 28
2018 05 10
1400673
GLAM&GLAM
Limited Liability Company „Best Price”,
Pobedy st., 11,KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
2018 09 11
2018 11 19

8
2018 11 01

1401401
SQIRT
10
Innovative Reproduction Technology, LLC,
1325 Bollenbacher Drive, 2nd FloorNorthfield MN 55057 (US)
2018 02 01
2018 05 28
2018 05 10
1401406
PURPLE1
10
Innovative Reproduction Technology, LLC,
1325 Bollenbacher Drive, 2nd FloorNorthfield MN 55057 (US)
2018 02 01
2018 05 28
2018 05 10
1402214
TOPSEAL
12
SHANGHAI BAOLONG AUTOMOTIVE CORPORATION,
5500 Shenzhuan Rd.,Songjiang DistrictShanghai (CN)
2018 01 12
2018 06 04
2018 05 17
1405361
Major Dry
4, 6, 9, 11, 19, 35, 37, 39, 40, 44
Wassermann Projekt und Controlling GmbH,
Morgenröte 309380 Thalheim (DE)
2017 09 21
2018 06 25
2018 06 07
1405907
PATE
IVENA COMMERCE-VALENTIN SHOTEV ET,
James Bourchier str. 116, fl.1BG-1407 Sofia (BG)
2017 12 13
2018 06 25

33
2018 06 07

1406592
CHOCOPREVIA
31
GRAINES VOLTZ, 1 rue Edouard BranlyF-68000 COLMAR (FR)
2018 04 18
2018 07 02
2018 06 14
1406992
NOMAD
1, 9, 35
LLP «Kainar-AKB», Medeu, 1 040006 Taldykorgan (KZ)
2017 11 30
2018 07 02
2018 06 14
1407169
Teabreak
Thüringer Kräuterhof Gera GmbH & Co. KG,
Am Flugplatz 407546 Gera (DE)
2018 04 17
2018 07 02

30
2018 06 14

1409850
VPSX/Workplace
Levi, Ray & Shoup, Inc.,
2401 W. Monroe StreetSpringfield IL 62704 (US)
2018 04 04
2018 07 16
1414742
SIMPRA
CHROMOS SVJETLOST d.o.o.,
Mijata Stojanovića 13HR-35257 Lužani (HR)
2017 09 21
2018 08 13

9
2018 06 28
1, 2, 35
2018 07 26

1415793
KARA
29, 32
P.T. PULAU SAMBU, J1. Rawa Bebek No. 26 (Gedung Panjang),
Rt 003 Rw 010 Kelurahan Penjaringan,Kecamatan
Penjaringan,Kota Administrasi Jakarta Utara (ID)
2018 04 06
2018 08 20
2018 08 02
1415873
BLUE DRAGON
CFE: 04.03.03, 06.01.03, 06.07.04, 07.01.08, 27.01.12
21, 29, 30
AB World Foods Limited,
Weston Centre,10 Grosvenor StreetLondon W1K 4QY (GB)
2018 02 22
2018 08 20
2018 08 02
1415919
TD FE
CFE: 24.17.02, 26.04.02, 27.05.24, 29.01.12
9, 35
TH Faraday Electronics LTD, Pushkinskaya ul., 22,
kv. 60,poselok ShusharyRU-196626 Saint-Petersburg (RU)
2018 05 03
2018 08 20
2018 08 02
1416009
MILURAD
5
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38.H-1106 Budapest (HU)
2018 03 09
2018 08 20
2018 08 02
1416029
MILUSOPAM
5
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38.H-1106 Budapest (HU)
2018 03 09
2018 08 20
2018 08 02
1417222
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
1417646
Face ID
CFE: 04.05.21
9
Apple Inc., One Apple Park WayCupertino CA 95014 (US)
2018 01 29
2018 09 03
2018 08 16
1417705
Aeolus
CFE: 01.15.24, 03.09.04, 27.05.02, 29.01.12
Aeolus, s. r. o., Mostná 29SK-949 01 Nitra (SK)
2018 04 17
2018 09 03
1417707
TENNET VIRTUAL VISION
CFE: 26.01.03, 26.13.25, 27.05.09

35, 39, 41, 43
2018 08 16
35, 37, 38, 39, 41, 42
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TenneT GmbH & Co. KG, Bernecker Str. 7095448 Bayreuth (DE)
2018 05 16
2018 09 03
2018 08 16
1417735
TOP RACE
CFE: 27.05.02, 29.01.13

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 34
Limited Liability Company „Best Price”,
Pobedy st., 11, KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
2018 09 26
2018 12 03
2018 11 15
1417744
CFE: 01.15.15, 08.01.19, 19.03.03, 26.13.01, 29.01.14
29, 30
Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Str. 486690 Mertingen (DE)
2018 10 24
2018 11 26
2018 11 08
1419125
P PRIVET
CFE: 05.07.10, 19.09.02, 27.05.01
”Alcoholic Drinks Company ALAVERDI” LTD,
v. Chumlaki1519 Gurjaani region (GE)
2018 03 30
2018 09 10

33
2018 08 23

1419196
HAND MADE CLUB
CFE: 03.07.05, 25.01.25, 29.01.15
7, 8, 9, 16, 20, 23, 24, 26
Limited Liability Company „Best Price”,
Pobedy st., 11, KhimkiRU-141401 Moscow region (RU)
2018 09 26
2018 12 03
2018 11 15
1419812
BORNYARN
CFE: 27.05.01, 28.03.00
22
Qingdao Bangyuan Technologies Co., Ltd., No.675 Tuanjie
Road,Qingdao Development Area,Shandong Province (CN)
2018 06 07
2018 09 10
2018 08 23
1419976

Rico Design

2, 3, 4, 7, 8, 9, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 26, 28, 30, 41
RICO DESIGN GmbH & Co. KG, Industriestr. 19/2333034 Brakel (DE)
2018 02 02
2018 09 10
2018 08 23

1420109
DOMOTRON
9, 37, 42
Domotron Holding s.r.o., Kozí 916/5CZ-110 00 Praha 1-Staré Město (CZ)
2017 12 14
2018 09 10
2018 08 23
1421891
INSTACHILL
BRAND DEVELOPERS LIMITED, Level 1, 519-521 Lake
Road,TakapunaAuckland 0622 (NZ)
2018 07 12
2018 09 24

11
2018 09 06

1422486
3D DISCOVERY
9, 10, 42
regenHU SA, Z.i du Vivier 22CH-1690 Villaz-St-Pierre (CH)
2018 06 11
2018 10 01
2018 09 13
1423053
HOTEL 101
CFE: 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
43
HOTEL OF ASIA, INC, 19th Floor, Tower One,
Makati Stock Exchange PlazaAyala AveMakati City (PH)
2018 02 26
2018 10 01
2018 09 13
1426169
AQUARIO
Spasov Andrey Arkadievich,
Chasovaya street, 18, apt. 31RU-125315 Moscow (RU)
2018 05 29
2018 10 22

7, 11
2018 10 04

1427973
WellMix
CFE: 04.02.01, 24.17.20, 26.01.03, 27.01.01
5, 21, 29, 30, 32, 35
Dirk Rossmann GmbH, lsernhägener Straße 1630938 Burgwedel (DE)
2018 06 07
2018 10 29
2018 10 11
1427984
EVIL MARTIANS
CFE: 04.05.05, 27.05.01
42
Evil Martians, Inc, 195 Montague St., Brooklyn, NYUS-11201 (US)
2018 05 18
2018 10 29
2018 10 11
1427986
VWOOD
CFE: 27.07
20
Fujian Zhangping D-road Forestry Co.,Ltd, Fushan Industry
District,Zhangping City364400 Fujian (CN)
2018 07 02
2018 10 29
2018 10 11

2335

1428005
SONGU
CFE: 27.05.01
7
GD HAN’S YUEMING LASER GROUP CO., LTD.,
No.28 East Industrial Road,Songshan Lake High-TechIndustrial
Development Zone,DongguanGuangdong (CN)
2018 05 22
2018 10 29
2018 10 11
1428035
ASIDARO
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2018 07 17
2018 10 29
2018 10 11
1428040
Tretyakov gallery
CFE: 27.05.10, 29.01.12
16, 18, 21, 24, 25, 28
The State Tretyakov gallery,
Lavrushinsky Lane, 10RU-119017 Moscow (RU)
2018 07 04
2018 10 29
2018 10 11
1428050
LOUDER.ME
9, 35, 36, 38, 41, 42, 45
Louder.Me SA, c/o Frédéric Neukomm,Lenz & Staehelin,
Route de Chêne 30CH-1207 Genève (CH)
2018 04 24
2018 10 29
2018 10 11
1428396
TEKMİL
CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
10, 35
ARTO ONO BAPUÇOĞLU, İnönü Mah. Çayır Sok. No:46 Harbiye
İSTANBUL (TR)
2018 07 04
2018 11 05
2018 10 18
1428403
FREEDEO
CFE: 27.05.01
9
SHENZHEN TIMEWAYING TECHNOLOGY CO., LTD., Room 1007, Fl.
10, Software Building,No. 9 Gaoxin Middle 1st Street,Central Zone,
High-Tech Zone,Nanshan, Shenzhen518000 Guangdong (CN)
2018 01 18
2018 11 05
2018 10 18
1428458
ESG
CFE: 27.05.01
6, 7
Qingdao Elite Machinery Manufacture Co., Ltd,
Tongji Industrial Park,Jimo, QingdaoShandong (CN)
2018 07 02
2018 11 05
2018 10 18
1428461
Portobelle
6, 16, 20, 35
Lukáš Trnovský, K Remízku 1007/12CZ-149 00 Praha 4 (CZ)
2018 05 24
2018 11 05
2018 10 18
1428540
DONGYUE
CFE: 27.05.01
10
Dong-E E-Hua Medical Equipment Co., Ltd., No.29, Xiangjiang
Road,Dong-e County,Liaocheng CityShandong Proving (CN)
2018 07 02
2018 11 05
2018 10 18
1428548
bilcee
CFE: 27.05.01
18, 25, 35
BİLCE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Eski Edirne Asfaltı 34.Sk. No:3 SultançiftliğiİSTANBUL (TR)
2017 11 29
2018 11 05
2018 10 18
1428556
MAGO
CFE: 27.01.01, 27.05.09
25, 35
GÖRKEM BİLGİN AYAKKABITİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı No:1Skyport Rezidans Kat:3
No:64-65 90Beylikdüzü İstanbul (TR)
2018 03 14
2018 11 05
2018 10 18
1429494
SUSHI MASTER
CFE: 02.01.04, 26.04.14, 27.05.17, 29.01.13
35, 43
Limited Liability Company „SUSHI MASTER CENTR”,
Vedomstvennaya St., 17/11, of.21, Krasnodar RU-350020
Krasnodarskiy kray (RU)
2018 04 26
2018 11 05
2018 10 18
1429527
SOLAR
CFE: 05.03.13, 05.07.11, 05.09.24, 27.03.11, 27.05.01
1
Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem,
Presnenskaya nab., 6, bld. 2 Moscow RU-123112 (RU)
2018 08 03
2018 11 05
2018 10 18

2336
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1429547
A
CFE: 27.05.21
21, 27, 28
DELI GROUP CO., LTD.,
Deli Industrial Park,Ninghai County,NingboZhejiang (CN)
2018 05 31
2018 11 05
2018 10 18
1429849
MillCarb
6, 40
WELDING ALLOYS FRANCE,
22 rue des américainsF-68320 HOLTZWIHR PORTE DU RIED (FR)
2018 09 04
2018 11 13
2018 10 25
1429907
PHYTOSQUAME
3
CASTER, 99 rue du Faubourg Saint HonoréF-75008 Paris (FR)
2018 09 03
2018 11 13
2018 10 25
1429915
AMICA
Zarate Corporation N.V., Penstraat 35 (CW)
2018 03 12
2018 11 13

34
2018 10 25

1429922
FKT
CFE: 27.05.17
7
OTC (XIA MEN) BEARING CO., LTD,
North Industrial Zone,Jimei, Xiamen361000 Fujian (CN)
2018 07 19
2018 11 13
2018 10 25
1429975
XPLORER
NEXANS, 4 Allée de l’ArcheF-92400 COURBEVOIE (FR)
2018 09 10
2018 11 13

9
2018 10 25

1429986
MICHLEY
21, 24, 25
Yiwu Jingyue Arts & Crafts Co., Ltd., Room 301, No. 2,
Building 83,Jiangnansiqu,Jiangdong District, YiwuZhejiang (CN)
2018 07 12
2018 11 13
2018 10 25
1429997
SO
CFE: 26.11.09, 27.05.08
43
SOLUXURY HMC,
82 rue Henri FarmanF-92130 Issy-Les-Moulineaux (FR)
2018 07 25
2018 11 13
2018 10 25
1430008
ELITE
ELITE a.s., Východní 1733CZ-407 47 Varnsdorf (CZ)
2018 06 18
2018 11 13

25
2018 10 25

1430010
eWaste
CFE: 26.03.06, 29.01.12
9, 37, 41, 42
VINCI ENERGIES, 280, rue du 8 Mai 1945F-78360 MONTESSON (FR)
2018 04 17
2018 11 13
2018 10 25
1430307
SEWPOWER
CFE: 27.05.17
7
ZHEJIANG SEWPOWER AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.,
No. 2299, Jingzhong Road,Jiaojiang, TaizhouZhejiang Province (CN)
2018 07 26
2018 11 13
2018 10 25
1430470
SONOLINE
10
Dagamma Inc, 6 Dock View Drive,Suite 1000New Castle DE 19720 (US)
2018 07 27
2018 11 13
2018 10 25
1430474
CFE: 01.03.01, 28.03.00
6
SHANDONG DAYE CO., LTD., Xinxing Economic Industrial
Park,Zhuzhu North Road,Zhucheng City262200 Shandong
Province (CN)
2018 02 12
2018 11 13
2018 10 25

Individualnyi prepdprinimatel Korepin Mikhail Aleksandrovich,
ul. Moskovskaya, d. 76A, kv. 55RU-620102 g. Ekaterinburg (RU)
2018 08 29
2018 11 13
2018 10 25
1430544
iqstroller
12
Volynets Oleksandr Olehovych,
vul. Lesi Ukrainky, 30, kv. 12m. LutskVolynska obl. 43020 (UA)
2018 08 02
2018 11 13
2018 10 25
1430551
NEOM STEEL
CFE: 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
6, 35
MATKA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Acıbadem Mahallesi,
Çeçen Sokak,No: 25 A Kule Blok K: 23 D: 120Üsküdarİstanbul (TR)
2018 01 17
2018 11 13
2018 10 25
1430568

BABAYAGA

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 38, 39, 40,
41, 43
Individualnyi prepdprinimatel Korepin Mikhail Aleksandrovich,
ul. Moskovskaya, 76A, kv. 55RU-620102 g. Ekaterinburg (RU)
2018 08 29
2018 11 13
2018 10 25
1430569
SKIN STORIES
2, 3, 9, 16, 25, 44
Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
2018 08 16
2018 11 13
2018 10 25
1430676
CARPE DENIM
35
Abercrombie & Fitch Europe Sagl, Via MoreeCH-6850 Mendrisio (CH)
2018 06 28
2018 11 13
2018 10 25
1431337
Ferrigen
5
GENERICA spol. s r. o., Vrbovská 39SK-921 01 Piešt’any (SK)
2018 06 22
2018 11 19
2018 11 01
1431356
PASTHOR
Ducates Grup S.R.L.,
societate comercială, MD-5810 Budăi, Telenești (MD)
2018 09 06
2018 11 19

33
2018 11 01

1431387
ORMESIA
1
LABORATOIRES EXPANSCIENCE,
1 place des SaisonsF-92048 PARIS LA DEFENSE Cedex (FR)
2018 09 18
2018 11 19
2018 11 01
1431388
CFE: 27.05.17

MITU

5, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 42
Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall IIof China
Resources,NO. 68, Qinghe Middle Street,Haidian District Beijing (CN)
2018 03 16
2018 11 19
2018 11 01

1431401
CFE: 26.04.24, 28.03.00
21
CHAOZHOU HONGYE PORCELAIN DEVELOPMENT CO., LTD.,
(Block No. A11-5)Phase II Industrial Zone,North of Zhenxing
RoadChaozhou City, Guangdong Province (CN)
2018 07 12
2018 11 19
2018 11 01
1431422
TOYA AROMA
3, 5, 35, 38
TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149/IVCZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ)
2018 05 16
2018 11 19
2018 11 01

1430513
VVVV
CFE: 27.05.01
36, 37
CHINA VANKE CO., LTD., Vanke Center, No. 33 Huanmei
Road,Dameisha, Yantian District,ShenzhenGuangdong Province (CN)
2018 07 02
2018 11 13
2018 10 25

1431474
Xspring
CFE: 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
RECTICEL SCHLAFKOMFORT GmbH,
Schlaraffiastraße 1-1044867 Bochum (DE)
2018 08 13
2018 11 19

1430517
CFE: 09.01.10, 09.07.01, 24.01.25, 29.01.13

1431489
CFE: 26.03.01, 29.01.01

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
38, 39, 40, 41, 43

Nr 7/2019

20
2018 11 01

8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45
Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 110243 Berlin (DE)
2018 02 14
2018 11 19
2018 11 01

Nr 7/2019
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1431522
PRINCESS JAVA
30
Limited Liability Company «ORIMI», 1
-st Microrayon Street, 15/4 plot, Vsevolozhsk dictrict,
Sverdlov factory settlement RU-188682 Leningrad oblast (RU)
2018 09 24
2018 11 19
2018 11 01
1431528
PROOM
CFE: 27.05.17, 29.01.04
PROCAD GmbH & Co. KG,
Vincenz-Prießnitz-Straße 376131 Karlsruhe (DE)
2018 08 03
2018 11 19

9, 42
2018 11 01

1431529
Auchan
CFE: 03.07.13, 26.01.01, 27.05.08, 29.01.12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 1
6, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35
AUCHAN HOLDING, 40 avenue de FlandreF-59170 CROIX (FR)
2018 01 23
2018 11 19
2018 11 01

1431553
PARIS-RIVIERA CHANEL
3
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 08 22
2018 11 19
2018 11 01
1431558
CFE: 02.09.01, 05.01.05, 26.04.04
16, 35, 42
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 1630938 Burgwedel (DE)
2018 08 08
2018 11 19
2018 11 01
1431633
Bumpees
CFE: 27.05.01
8, 16
DELI GROUP CO., LTD.,
Deli Industrial Park,Ninghai County,NingboZhejiang (CN)
2018 07 26
2018 11 19
2018 11 01
1431673
I.CAR code
CFE: 24.17.02, 27.05.09, 29.01.13
36, 37, 45
I.CAR S.r.l., Via Tevere, 18I-40069 ZOLA PREDOSA (BO) (IT)
2018 05 29
2018 11 19
2018 11 01
1431693
RF resFOOD
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13
8, 16, 21, 29, 30, 31, 32
Nacharkin Vitaly Aleksandrovich, Leninskij pr-kt, d. 130, korp. 2, kv.
4RU-119415 Moskva (RU)
2018 07 11
2018 11 19
2018 11 01
1431711
BRAYADU
5
Biogen MA, Inc., 225 Binney StreetCambridge MA 02142 (US)
2018 09 17
2018 11 19
2018 11 01
1431965
MOOVITIQUE
7, 9, 39, 42
ELCOM,
1 rue Isaac Asimov, ZI La MaladièreF-38300 BOURGOIN-JALLIEU (FR)
2018 07 24
2018 11 19
2018 11 01
1431974
vernissAGe WALLPAPER
CFE: 27.05.09, 29.01.12
INDUSTRY LLC, ul. KONSTANTINA SASLONOVA,
187 Belgorod RU-308017 Belgorodskaya Oblast (RU)
2018 09 10
2018 11 19

1, 27
2018 11 01

1431988
CFE: 28.03.00
43
Hekou District Xianhewanan Hotel Tea Room, (Diagonally Across
the State Taxation Bureau)No. 2-8, Xianheshenzhou Road,Hekou
District, Dongying City Shandong Province (CN)
2018 08 10
2018 11 19
2018 11 01
1432024
Headking
12
SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD.,
EAST OF SHENGLI ROAD,WEST OF XINGGONG ROAD,DAWANG
TOWN,GUANGRAO COUNTY,DONGYING CITY257300 SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 09 26
2018 11 19
2018 11 01
1432046
CFE: 27.05.01

Rassurer
12

2337

SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD.,
EAST OF SHENGLI ROAD, WEST OF XINGGONG ROAD,DAWANG
TOWN,GUANGRAO COUNTY,DONGYING CITY 257335250014
SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 09 26
2018 11 19
2018 11 01
1432050
Papide
CFE: 27.05.01
12
SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD.,
EAST OF SHENGLI ROAD,WEST OF XINGGONG ROAD,DAWANG
TOWN, GUANGRAO COUNTY,DONGYING CITY 257335250014
SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 09 26
2018 11 19
2018 11 01
1432064
TELETEK ELECTRONICS
9, 35, 37, 38, 42, 45
Teletek Electronics JSC, 14A Srebarna Str.,BG-1142 Sofia (BG)
2018 05 04
2018 11 19
2018 11 01
1432083
SOFTANOL
1, 3
NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.,
No. 1-1, 4-chome,Koraibashi, Chuo-Ku,Osaka-ShiOsaka 541-0043 (JP)
2018 08 15
2018 11 19
2018 11 01
1432115
FACEXP EXPERTS IN ORTHODONTICS
CFE: 01.15.15, 04.05.05, 27.05.10
5, 10, 41, 44
FACE XP S.r.l., Via Rocco Bormioli, 5/AI-43122 PARMA (IT)
2018 06 22
2018 11 19
2018 11 01
1432139
CFE: 28.03.00
42
DONGYING XINRUAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD.,
Room 302, E-Commerce Industrial Park, No.1 Dongsi Road,
Dongying District, Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2018 08 10
2018 11 19
2018 11 01
1432142
CFE: 28.03.00
42
DONGYING XINRUAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD.,
Room 302, E-Commerce Industrial Park, No.1 Dongsi Road,
Dongying District, Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2018 08 10
2018 11 19
2018 11 01
1432146
le marché bio E.Leclerc
CFE: 05.03.11, 26.01.01, 27.05.10, 29.01.15
35
Association des Centres Distributeurs E.LECLERC (A.C.D. Lec),
26 Quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
2018 07 26
2018 11 19
2018 11 01
1432148
CFE: 28.03.00
42
DONGYING XINRUAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD.,
Room 302, E-Commerce Industrial Park, No.1 Dongsi Road,
Dongying District, Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2018 08 10
2018 11 19
2018 11 01
1432158
CFE: 28.03.00
42
DONGYING XINRUAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD.,
Room 302, E-Commerce Industrial Park, No.1 Dongsi Road,
Dongying District, Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2018 08 10
2018 11 19
2018 11 01
1432207
HOSPITALITY DIGITAL
9, 16, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 43, 45
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 140235 Düsseldorf (DE)
2018 07 02
2018 11 19
2018 11 01
1432278
Auchan
CFE: 03.07.13, 26.01.01, 27.05.08, 29.01.12
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 35
AUCHAN HOLDING, 40 avenue de FlandreF-59170 CROIX (FR)
2018 01 23
2018 11 19
2018 11 01
1432296
CFE: 28.03.00
30
Hekou District Xianhewanan Hotel Tea Room, (Diagonally Across
the StateTaxation Bureau),No. 2-8, Xianheshenzhou Road,Hekou
District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 08 10
2018 11 19
2018 11 01

2338
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1432360
Auchan
CFE: 03.07.13, 26.01.01, 27.05.08, 29.01.12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 35
AUCHAN HOLDING, 40 avenue de FlandreF-59170 CROIX (FR)
2018 01 23
2018 11 19
2018 11 01

1432469
CFE: 28.03.00
9
Jiangsu Yellow River Electronic Technology Co., Ltd,
96# Nanjing Road,Suqian Economic and
TechnologicalDevelopment AreaJiangsu Province (CN)
2018 08 10
2018 11 26
2018 11 08
1432496
BANG
CFE: 26.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 28.03.00
8
Ningbo BangShou Electric Co.,Ltd., XiaXiang, Tanjialing West
Road,Lanjing District, Yuyao CityZhejiang Province (CN)
2018 07 26
2018 11 26
2018 11 08
1432567
INFLUENCING WITH INTEGRITY
41
Laborde, Genie Z., 235 Alma StreetPalo Alto CA 94301 (US)
2018 09 26
2018 11 26
2018 11 08
1432708
Paon Bleu
WOA World of Accessories GmbH,
Waiter-Gropius-Straße 1950126 Bergheim (DE)
2018 06 22
2018 11 26

18, 25

2018 11 08

1432714
AUTHENTIC toya AROMA
CFE: 26.04.04, 27.05.09
3, 5, 35, 38
TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149/IVCZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ)
2018 05 16
2018 11 26
2018 11 08
1432716
CFE: 03.07.17, 26.13.25
Sennics Co., Ltd., Room 606, No. 1 Yaocheng Avenue,
Taizhou CityJiangsu Province (CN)
2018 06 26
2018 11 26

1

2018 11 08

1432718
HEYDAR ALIYEV FOUNDATION
CFE: 01.01.25, 27.05.01, 29.01.14
41
Heydar Aliyev Foundation, 5, Niyazi Street,AZ-1000 Baku (AZ)
2018 04 12
2018 11 26
2018 11 08
1432732
CHEF KUO
CFE: 27.05.01
29, 30, 43
KUO, YIH-LI, No. 49, Lane 23, Renzheng Street,Neighbour 29,
Yingbeili,Nantou City, Nantou CountyTaiwan (CN)
2018 07 12
2018 11 26
2018 11 08
1432744
EASY BEER
CFE: 11.03.02, 19.07.02, 26.11.01, 27.05.01
EASY BEER, SIA, Tīklu iela 11A-10LV-2010 Jūrmala (LV)
2018 05 02
2018 11 26

35, 43
2018 11 08

1432799
CFE: 19.01.01, 29.01.12
4
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT,
Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A,Dom 3-5,
Pochtamtskaya UlitsaRU-190000 ST PETERSBURG (RU)
2018 06 29
2018 11 26
2018 11 08
1432802
KXD
9
Shenzhen Kenxinda Technology Co.,Ltd, Room 1801, 1802,
1803, 1805, 1806, 1807,1808, 1809, 18th Floor,Fuchun Orient
Building,Shennan Road, Futian District, Shenzhen CityGuangdong
Province (CN)
2018 08 10
2018 11 26
2018 11 08
1432806
G
CFE: 19.01.01, 27.05.21, 29.01.12
4
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT,
Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A,Dom 3-5,
Pochtamtskaya UlitsaRU-190000 ST PETERSBURG (RU)
2018 06 29
2018 11 26
2018 11 08

Nr 7/2019

1432872
CFE: 26.01.24, 26.11.02, 28.03.00
6
SHENGLI OILFIELD LONGXI PETROLEUM ENGINEERING SERVICE
CO., LTD., Shengli Industrial Park,Economic Development
Zone,Dongying City257000 Shandong Province (CN)
2018 08 02
2018 11 26
2018 11 08
1432878
alloves
CFE: 27.05.17
5
GUANGDONG ALLOVES HYGIENIC PRODUCTS CO.,LTD,
Workshop 3, No.4-3, Xingye No.3 Rd.,Guanglong Ind.Park,
Chihua Community Neighborhood,Chencun Town,
Shunde Dist.Foshan (CN)
2018 08 02
2018 11 26
2018 11 08
1432882
SHENGLICHONGHUI
CFE: 28.03.00
31
Dongying City Hekou District Chonghui Animal Husbandry Co.,
Ltd., No.212 Qiqing Village,Yihe Town, Hekou District,Dongying
CityShandong Province (CN)
2018 08 10
2018 11 26
2018 11 08
1432897
CFE: 26.01.24, 26.11.02, 28.03.00
37
SHENGLI OILFIELD LONGXI PETROLEUM ENGINEERING SERVICE
CO., LTD., Shengli Industrial Park,Economic Development
Zone,Dongying City257000 Shandong Province (CN)
2018 08 02
2018 11 26
2018 11 08
1432905
RUNZECHONGHUI
CFE: 28.03.00
31
Dongying City Hekou District Chonghui Animal Husbandry Co.,
Ltd., No.212 Qiqing Village,Yihe Town, Hekou District,Dongying
CityShandong Province (CN)
2018 08 10
2018 11 26
2018 11 08
1432936
colo
CFE: 26.04.19, 26.11.03
7
Wuyi Huarui Tools Manufacturing Co., Ltd., Southeast Industrial
Zone,Shuxi Street, Wuyi CountyJinhuaZhejiang (CN)
2018 08 02
2018 11 26
2018 11 08
1433063
CFE: 28.03.00
5
Shandong Limeng Pharmaceutical Limited Company, No.18,
Lashan Road,South Duandian Street,Shizhong District, Jinan
CityShandong Province (CN)
2018 08 10
2018 11 26
2018 11 08
1433072
SINOAMIGO
CFE: 27.05.17
9
WENZHOU SINO-AMIGO IMPORT & EXPORT CORP, Sulvxiaowei
pionner Park,Liushi Town,Yueqing, Wenzhou325604 Zhejiang (CN)
2018 08 02
2018 11 26
2018 11 08
1433085
CFE: 28.03.00
36
Shandong Bangye Manpower Technology Limited Company,
Room 801, Building A, Sanjianyinyuan,No.22, Minsheng Street,
Shizhong District,Jinan City, Shandong Province (CN)
2018 08 10
2018 11 26
2018 11 08
1433112
LAST DAY ON EARTH
CFE: 26.04.05, 26.13.01, 27.05.10
9, 16, 41, 42
Pryakhin Andrey Sergeevich,
ul. Kamenskaya, dom 10, kv. 35RU-400074 Volgograd (RU)
2018 05 15
2018 11 26
2018 11 08
1433185
CFE: 28.03.00
SHANDONG SEASIR BREWING FOOD CO., LTD.,
No. 1158, Kaiming Road,Laizhou City Development
Area,YantaiShandong (CN)
2018 08 02
2018 11 26
1433258
AURUS
CFE: 01.01.02, 24.01.03, 25.01.25, 26.04.22

30

2018 11 08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 28, 34, 37, 42

Nr 7/2019
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Federal State Unitary Enterprise „Central Scientific Research
Automobile and Automotive Engines Institute”,
Avtomotornaya St., 2 RU-125438 Moscow (RU)
2018 08 31
2018 11 26
2018 11 08
1433307
METRO | NOM SETTING THE PACE IN FOOD AND
TECHNOLOGY
CFE: 26.11.01, 27.05.09, 29.01.13
9, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 45
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 140235 Düsseldorf (DE)
2018 07 07
2018 11 26
2018 11 08
1433329
vanke
36, 37
CHINA VANKE CO., LTD., Vanke Center, No. 33 Huanmei
Road,Dameisha, Yantian District,ShenzhenGuangdong Province (CN)
2018 07 02
2018 11 26
2018 11 08
1433373
KAHUKU
25
Gumbies Limited,
Unit 10, Holyrood Close,Chancery Gate Trade CentrePoole,
Dorset BH17 7AE (GB)
2018 10 11
2018 11 26
2018 11 08
1433440
THREEGUN
CFE: 27.05.01
25
SHANGHAI THREE GUN (GROUP) CO., LTD.,
2/F, Building 4,No. 584 Zhizaoju Road200000 Shanghai (CN)
2018 08 10
2018 11 26
2018 11 08
1433459
CFE: 26.03.01
19
NINGBO HELONG NEW MATERIAL CO. LTD, NO. 218 WEST THREE
FARMLAND ROAD,ZHOUXIANG, CIXIZHEJIANG PROVINCE (CN)
2018 08 10
2018 11 26
2018 11 08
1433482
SENSORIUM
CFE: 26.01.03, 27.05.01
14, 35, 36, 38, 41
Fun Generation Ltd,
Tverskoy bulvar, 13, str. 1RU-123104 Moskva (RU)
2018 08 17
2018 11 26
2018 11 08
1433532
GKO
CFE: 27.05.17
ZHEJIANG JUKE ALUMINIUM CO.,LTD.,
Xiatao Village,Feng River,Luqiao District,
Taizhou318054 Zhejiang (CN)
2018 08 10
2018 11 26

6, 18

2018 11 08

1433564
Wanan
CFE: 26.04.04, 26.13.25, 27.05.22
2
Fujian Wanan Industrial Group Co., Ltd., Caiqian Village, Shiting
Town,Shiting Nanshan Scenic Area Industrial Park,Xiangcheng
District,Zhangzhou City363000 Fujian Province (CN)
2018 08 10
2018 11 26
2018 11 08
1433582
miHoYo
CFE: 04.05.15, 27.03.03, 27.05.01
9, 41, 42
MIHOYO CO., LTD.,
Room 1104-6, No.100 Qinzhou Rd.,Xuhui District200235 Shanghai (CN)
2018 08 10
2018 11 26
2018 11 08
1433598
UKEY
Filimonov Oleksandr Anatoliiovych,
vul.Tinysta 9|12, kv.104Odesa 65009 (UA)
2018 08 22
2018 11 26
1433600
TOP chimneys
CFE: 07.01.24, 07.03.11, 27.03.15, 27.05.02, 29.01.12
UAB „KAMINAI”, Europos pr. 122LT-46351 Kaunas (LT)
2018 08 03
2018 11 26

2339

1433620
CFE: 28.03.00
35
SHANDONG HANXIANG TONGDA IMPORT AND EXPORT CO., LTD.,
ROOM 301, BLDG 3, DESHUN ROAD,DONGYING COMPREHENSIVE
BONDED ZONE,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 09 14
2018 12 03
2018 11 15
1433694
CFE: 28.03.00
1
SHANDONG GUANSEN POLYMER MATERIALS TECHNOLOGY CO.,
LTD., ESTUARY BLUE ECONOMICDEVELOPMENT ZONE,DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 08 28
2018 12 03
2018 11 15
1433721
CFE: 28.03.00
6
DONGYING FANGYUAN NONFERROUS METALS CO.,
LTD., COMPREHENSIVE DEVELOPMENT PARK,DONGYING
DEVELOPMENT ZONE,DONGYING CITY257000 SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 09 14
2018 12 03
2018 11 15
1433766
CFE: 26.04.10, 28.03.00
14
DONGYING FANGYUAN NONFERROUS METALS CO.,LTD.,
COMPREHENSIVE DEVELOPMENT PARK, DONGYING
DEVELOPMENT ZONE,DONGYING CITYSHANDONG
PROVINCE257000 (CN)
2018 09 14
2018 12 03
2018 11 15
1433787
Mi Cloud
CFE: 27.05.01
9, 35, 38, 42
Xiaomi Inc., Floor 13,
Rainbow City Shopping Mall IIof China Resources,NO. 68,
Qinghe Middle Street,Haidian District Beijing (CN)
2018 07 12
2018 12 03
2018 11 15
1433794
HAOXIN
CFE: 26.15.01, 27.05.01, 28.03.00
24
JINAN HAOXIN INDUSTRY CO., LTD., South Part of Jixi Industrial
Zone, Pingyin County, Jinan City250400 Shandong Province (CN)
2018 09 19
2018 12 03
2018 11 15
1433805
HAIKEHEBANG
CFE: 28.03.00
40
DONGYING HEBANG CHEMICAL CO., LTD., THE NORTH OF
GANGBEIYI ROAD, THE WEST OF DONGGANG ROAD,DONGYING
PORT ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, HEKOU DISTRICT,
DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 09 14
2018 12 03
2018 11 15
1433823
CFE: 26.04.10, 28.03.00
6
DONGYING FANGYUAN NONFERROUS METALS CO.,LTD.,
Comprehensive Development Park,Dongying Development
Zone,Dongying City257000 Shandong Province (CN)
2018 09 14
2018 12 03
2018 11 15
1433842
kjelvik
Kjelvik International B.V.,
Lierderholthuisweg 16NL-8131 PW Wijhe (NL)
2018 08 10
2018 12 03

16, 18, 25
2018 11 15

7, 35

1433867
1957
3
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 09 21
2018 12 03
2018 11 15

2018 11 08

1433881
CHANEL 31
18
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 09 20
2018 12 03
2018 11 15

11
2018 11 08

1433604
METRO | NOM
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
9, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 45
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 140235 Düsseldorf (DE)
2018 07 07
2018 11 26
2018 11 08

1433884
CFE: 28.03.00
1
SHANDONG GUANSEN POLYMER MATERIALS TECHNOLOGY CO.,
LTD., ESTUARY BLUE ECONOMICDEVELOPMENT ZONE,DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 08 28
2018 12 03
2018 11 15
1433894
PARIS-PARIS CHANEL
3
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 09 21
2018 12 03
2018 11 15

2340
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Nr 7/2019

1433896
DEGSON
9
NINGBO DEGSON ELECTRONICS CO., LTD.,
No. 1585 Xiaolin Road,Cixi, Ningbo315321 Zhejiang (CN)
2018 05 31
2018 12 03
2018 11 15

1434313
CFE: 28.03.00
16
Dongying Jianghui Commerce Co., Ltd., East Side of Haining
Road,Hekou District, Dongying CityShandong Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15

1434137
CFE: 28.03.00
35
Hekou District Xinguo Aquaculture Farmer Specialized
Cooperatives, No. 1, Xianhe Town Market,Hekou District,
DongyingShandong (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15

1434328
CFE: 28.03.00
6
Dongying Jianghui Commerce Co., Ltd., East Side of Haining
Road,Hekou District, Dongying CityShandong Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15

1434147
CFE: 28.03.00
43
Hekou District Xianhewanan Hotel Tea Room, (Diagonally Across
the State Taxation Bureau)No. 2-8, Xianheshenzhou Road,Hekou
District, Dongying City Shandong Province (CN)
2018 08 13
2018 12 03
2018 11 15
1434149
CFE: 28.03.00
42
Hekou District Liuhe Xinbo Engineering Design Center, No. 383,
Building A,Zhongyang Street, Hean Community,Hekou District,
Dongying CityShandong Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434150
CHONGHUI
CFE: 28.03.00
31
Dongying City Hekou District Chonghui Animal Husbandry Co.,
Ltd., No.212 Qiqing Village,Yihe Town, Hekou District,Dongying
CityShandong Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434153
CFE: 28.03.00
35
Hekou District Xianhe Town Shen Shi Fish Restaurant, Shi Fen
Chang,Xianhe Town,Hekou District,Dongying CityShandong
Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434154
CFE: 28.03.00
43
Hekou District Xianhewanan Hotel Tea Room, (Diagonally Across
the State Taxation Bureau)No. 2-8, Xianheshenzhou Road,Hekou
District, Dongying City Shandong Province (CN)
2018 08 13
2018 12 03
2018 11 15
1434157
XIANHEXINGUO
CFE: 28.03.00
44
Hekou District Xinguo Aquaculture Farmer Specialized
Cooperatives, No. 1, Xianhe Town Market,Hekou District,
DongyingShandong (CN)
2018 08 20
2018 12 03
2018 11 15
1434160
EYE SEE
CFE: 02.09.04, 25.05.01, 26.04.09, 27.05.17
5
Lapis Lazuli International N.V., Bolderweg 2NL-1332 AT Almere (NL)
2018 08 30
2018 12 03
2018 11 15
1434161
CFE: 28.03.00
29
Hekou District Xinguo Aquaculture Farmer Specialized
Cooperatives, No. 1, Xianhe Town Market,Hekou District,
DongyingShandong (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434192
uyum yatak
CFE: 26.03.23, 26.11.02, 29.01.07
20, 35
UYUM YATAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Merkez
MahallesiKemerburgaz Caddesi Sevimli SokakNo:3 Zemin Kat
Kağıthaneİstanbul (TR)
2017 11 01
2018 12 03
2018 11 15
1434203
CFE: 28.03.00
43
Hekou District Xianhe Town Shen Shi Fish Restaurant, Shi Fen
Chang,Xianhe Town,Hekou District,Dongying CityShandong
Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434243
MAMUKO
UAB BIOGAMI, Europos pr. 124LT-46351 Kaunas (LT)
2018 08 10
2018 12 03

5
2018 11 15

1434333
N-Protect
9
KRYS GROUP SERVICES,
Les Hédauves, Avenue de ParisF-78550 BAZAINVILLE (FR)
2018 09 21
2018 12 03
2018 11 15
1434343
ETEK
CFE: 27.05.01
9
ZHEJIANG ETEK ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD., No.288,
Wei 17th Road,Yueqing Economic Development Zone,Yueqing
CityZhejiang Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434344
CFE: 28.03.00
38
Dongying Jianghui Commerce Co., Ltd., East Side of Haining
Road,Hekou District, Dongying CityShandong Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434348
Snowshoes
12
SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD.,
EAST OF SHENGLI ROAD,WEST OF XINGGONG ROAD,DAWANG
TOWN, GUANGRAO COUNTY,DONGYING CITY257335 SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 09 26
2018 12 03
2018 11 15
1434368
CFE: 28.03.00
35
Dongying Jianghui Commerce Co., Ltd., East Side of Haining
Road,Hekou District, Dongying CityShandong Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434374
CFE: 26.01.24, 26.11.02, 28.03.00
39
SHENGLI OILFIELD LONGXI PETROLEUM ENGINEERING SERVICE
CO., LTD., Shengli Industrial Park,Economic Development
Zone,Dongying City257000 Shandong Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434392
CFE: 26.01.24, 26.11.02, 28.03.00
40
SHENGLI OILFIELD LONGXI PETROLEUM ENGINEERING SERVICE
CO., LTD., Shengli Industrial Park,Economic Development
Zone,Dongying City257000 Shandong Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434405
RTTPP R
CFE: 27.05.01
9
SHANDONG DUORUI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.,
Room 4-407, Block B, Dongfang Square,No. 55 of South Xizhou
Road,Licheng District, Jinan CityShandong Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434430
VETUS
8
Zhang Fang Hao, No.360 Taijiao Industrial Area,Huilong
Town,Qidong City226200 Jiangsu Province (CN)
2018 09 04
2018 12 03
2018 11 15
1434433
NANCHUN HAITAO
CFE: 28.03.00
Chengdu Nanchun Industrial Co., Ltd.,
201#, 1st Floor, 1#Building,Daye Road 6#,
Jinjiang District,ChengduSichuan (CN)
2018 08 10
2018 12 03

29, 30, 35

2018 11 15

1434444
CFE: 28.03.00
42
DONGYING XINRUAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD.,
Room 302, E-Commerce Industrial Park, No.1 Dongsi Road,
Dongying District, Dongying City 257000 Shandong Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
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1434453
CFE: 28.03.00
11
Dongying Dongda Machinery Manufacturing Co., Ltd, (In Wantai
Company Yard) No. 56,Quanzhou Road,Dongying District,
DongyingShandong (CN)
2018 09 04
2018 12 03
2018 11 15
1434481
GAMELAND
28
Ningbo Yinzhou Hechuang Import and Export Co.,Ltd.,
Room 1601, No.500 Taikang Middle Road,Yinzhou District,
Ningbo CityZhejiang Province (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434503
VOTEC
6, 17, 19
PARTIDIS, 18 Avenue d’AlsaceF-92400 Courbevoie (FR)
2018 07 03
2018 12 03
2018 11 15
1434513
SATISFEET
3, 5, 8
Simon Keller AG, Lyssachstrasse 83CH-3400 Burgdorf (CH)
2018 04 30
2018 12 03
2018 11 15
1434516
V-great
CFE: 24.01.15, 27.05.01
Beijing V-great International Trade Co., Ltd., B-B315,
Shuangyi Business Building,#11 Yingfeng Street,
Yanshan,Fangshan DistrictBeijing (CN)
2018 08 02
2018 12 03

9

2018 11 15

1434538
CFE: 28.03.00
9, 35, 36, 38, 42
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., 15-18F, Galaxy
Center,Fuhua Road,Futian District,Shenzhen Guangdong (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434546
SAN OU
7
ZHEJIANG SANOU MACHINERY LIMITED COMPANY, Yongchang
Road,Technology Industry Park,Luqiao, TaizhouZhejiang (CN)
2018 07 12
2018 12 03
2018 11 15
1434567
G
CFE: 27.05.21, 29.01.12
1, 4, 37
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT,
Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A,Dom 3-5,
Pochtamtskaya UlitsaRU-190000 ST PETERSBURG (RU)
2018 03 29
2018 12 03
2018 11 15
1434582
DONGDA MACHINERY
CFE: 27.03.15, 27.05.19, 28.03.00
7
Dongying Dongda Machinery Manufacturing Co., Ltd,
(In Wantai Company Yard) No. 56,Quanzhou Road,Dongying
District, DongyingShandong (CN)
2018 09 04
2018 12 03
2018 11 15
1434591
CINAQUA
CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.,
AVENIDA DOM MENDO, N.º 831P-4474-009 MAIA (PT)
2018 08 22
2018 12 03

2
2018 11 15

1434592
OTR
CFE: 26.11.14, 27.05.08
25
JACKWALK (Shanghai) Clothing Co., Ltd, Room 602H,
No. 1941 Sichuan Road North,Hongkou DistrictShanghai City (CN)
2018 08 31
2018 12 03
2018 11 15
1434599
SAPAL
7, 9, 37
Sapal SA, Avenue du Tir-Fédéral 44CH-1024 Ecublens (CH)
2018 10 02
2018 12 03
2018 11 15
1434621
CFE: 02.03.01, 05.05.20
25
Taizhou Ougang Footwear Co., Ltd., (Within Zhejiang
HengTaiYuan P.U Co., Ltd)Guanweitong Village,Wenqiao Town,
WenlingZhejiang (CN)
2018 08 10
2018 12 03
2018 11 15
1434622
C Chanel
CFE: 27.05.13
3, 9, 14, 18, 25
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 05 18
2018 12 03
2018 11 15
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1435482
TESLA HOME
CFE: 07.01.24, 27.05.01
7, 11
Internet group d.o.o., Savski nasip 711070 Beograd (RS)
2018 06 18
2018 12 10
2018 11 22
1435855
LANBEISITE
CFE: 03.09.18, 27.05.01, 28.03.00
16
SHANDONG LANBEISITE EDUCATIONAL EQUIPMENT GROUP,
F-10, Building No.4,Dongdu International Square,No.88
Gongyebei Road,Jinan City250000 Shandong Province (CN)
2018 08 10
2018 12 10
2018 11 22
1435874
FORMULA 1
3, 6, 8, 11, 20, 21, 29, 30, 37, 42, 43
Formula One Licensing B.V., Beursplein 37NL-3011 AA Rotterdam (NL)
2018 08 09
2018 12 10
2018 11 22
1435924
C COMAX FLAVORS
CFE: 01.15.15, 27.05.08
1, 42
COMAX MANUFACTURING CORPORATION,
130 Baylis RoadMelville NY 11747 (US)
2018 10 01
2018 12 10
2018 11 22
1435960
FLAVOR IS EVERYTHING
1, 42
COMAX MANUFACTURING CORPORATION,
130 Baylis RoadMelville NY 11747 (US)
2018 10 01
2018 12 10
2018 11 22
1435978
Calligari Solo
33
UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”,
J. Jasinskio g. 16FLT-03163 Vilnius (LT)
2018 09 14
2018 12 10
2018 11 22
1436010
OLIVIA BURTON
14, 18
Movado Group UK Limited,
Meadway House,MeadwayHaslemere, Surrey GU27 1NN (GB)
2018 08 23
2018 12 10
2018 11 22
1436022
Find X
CFE: 27.05.01
9
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.,
No. 18 Haibin Road,Wusha, Chang’an,DongguanGuangdong (CN)
2018 08 09
2018 12 10
2018 11 22
1436072
EGISEPT
3, 5, 10
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38.H-1106 Budapest (HU)
2018 02 07
2018 12 10
2018 11 22
1436134
CFE: 01.15.05, 26.01.03, 26.11.02
30
Shengli Oilfield Orient Industrial Investment Group Co., LTD.
Catering Service Branch., Life Center Warehouse,Zhenxing Two
Area,Xianhe Town,Hekou District,DongyingShandong (CN)
2018 09 07
2018 12 10
2018 11 22
1436141
CFE: 28.03.00
5
JINAN KEHAI CO., LTD., Qinglong Road, Pingyin County,Jinan
City250000 Shandong Province (CN)
2018 08 02
2018 12 10
2018 11 22
1436213
CFE: 28.03.00
4
Dongying Yatong Petrochemical Co. Ltd., West of Gangxi
Road Two,North of Gangbei Road One,Dongying Port1,
DongyingShandong (CN)
2018 04 30
2018 12 10
2018 11 22
1436233
SDUC
CFE: 27.05.01
9
SD-3C LLC, 1209 Orange StreetWilmington DE 19801 (US)
2018 09 26
2018 12 10
2018 11 22
1436249
MLS
CFE: 27.05.17
9, 11
MLS Co., LTD., No.1 MuLinSen Avenue,Xiaolan,Zhongshan
CityGuangdong Province (CN)
2018 05 22
2018 12 10
2018 11 22
1436255
microSDUC
CFE: 27.05.01
9
SD-3C LLC, 1209 Orange StreetWilmington DE 19801 (US)
2018 09 26
2018 12 10
2018 11 22
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1209236
IPS E.MAX CAD FOR ZENOTEC
5, 7, 9
IVOCLAR VIVADENT AG, BENDERERSTRASSE 2 FL-9494 SCHAAN (LI)
2014 02 14
2014 09 01
2014 07 17
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ O DEFINITYWNEJ
ODMOWIE UZNANIA OCHRONY W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych, określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem
graficznym lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas
elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania
lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę
późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź
datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
1188963
EQUUS
CFE: 03.07.16, 03.07.17, 03.07.24, 24.01.13, 27.05.01
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231, YANGJAE-DONG,
SEOCHO-GU SEOUL 137-938 (KR)
2013 08 09
2014 02 17

Nr 7/2019

12
2014 01 09

1211139
KINDER MILKOVO
SOREMARTEC SA, FINDEL BUSINESS CENTER,
COMPLEXE B, RUE DE TRÈVES L-2632 FINDEL (LU)
2014 04 04
2014 09 15

29, 30, 32
2014 07 31

Nr 7/2019
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH

252
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz przyczynę
i treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 227838
		
		
		
		

Postanowiono sprostować opis patentowy ze względu na stwierdzone błędy drukarskie:
– str. 11 w. 8 od góry jest: „wkłady zaczynu” powinno być „wkłady 60 zaczynu”,
– str. 11 w. 10 od góry jest „sekcję żywicy” powinno być „sekcję 61 żywicy”,
– str. 14 w. 18 od góry jest „ketonu metylowe etylowego” powinno być „ketonu metylowo etylowego”,
– str. 14 w. 23 od góry jest „katalizatora wynosi od 1:1 do 10 9:1.” powinno być „katalizatora wynosi od 1:1 do 9:1.”

(B1) 228479 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie:
		
– str. 4 wiersz 46 jest „(...) na następnych rysunku.” a powinno być „(...) na następnych rysunkach.”;
		
– str. 5 wiersz 52 jest „(...) pierwszy kąt ostry Θ2 wynosi (...)” a powinno być „(...) pierwszy kąt ostry Θ1 wynosi (...)”
(B1) 229790 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzony błąd w nazwie uprawnionego: jest „KONECRANES PLS., Hyvinkää, Finlandia” a powinno być „KONECRANES GLOBAL CORPORATION, Hyvinkää, Finlandia”
(B1) 231063 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 231066 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 231160 Postanowiono sprostować opis patentowy przez dopisanie w wierszu 15 na stronie 17 brakującego fragmentu: „typ bloku może
być otrzymany z tabeli VLC.”
(B1) 231315 Postanowiono sprostować opis patentowy ze względu na stwierdzone błędy drukarskie: str. 26 w. 8 od góry jest „oznaczeniem
określa” powinno być „oznaczeniem X określa”, str. 33 pod tabelą brakuje zapisu „*Przykłady porównawcze”
(B1) 231399 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 231422 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 231577
		
		
		
		
		
		

Postanowiono opis patentowy sprostować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie:
– str. 11 wiersz 13 od dołu jest „C1-C18” powinno być „C6 -C18”,
– str. 13 wiersz 16 od dołu jest „NR3+X-, PR3+X-, SSO3- ” powinno być,„NR3+X-, PR3+X-, SSO3-”,
– str. 17 wiersz 18 jest „4,4- ” powinno być „4,4’-”
– str. 42 wiersz 5 jest „1” powinno być „4”,
– str. 43 wiersz 9 jest „SSO3- ” powinno być „SSO3-”,
– str. 43 wiersz 15 jest „(CHWw” powinno być „(CH2)w”
OPISY OCHRONNE WZORÓW UŻYTKOWYCH

(Y1) 70396 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na stwierdzony błąd w nazwisku współtwórcy: jest MATEUSZ
WRZOCHALA, Kielce, PL a powinno być MATEUSZ WRZOCHAL, Kielce, PL
(Y1) 70423 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
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Nr 7/2019

H. OGŁOSZENIA

Patenty

(B1) 232665
2017 07 31
07/2019
(-)
2019 04 04
2’-hydroksy-4-propoksychalkon i sposób otrzymywania 2’-hydroksy-4- propoksychalkonu.
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

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.

(B1) 232666
2017 07 31
07/2019
(-)
2019 04 04
2’-hydroksy-4-propylochalkon i sposób otrzymywania 2’-hydroksy-4-propylochalkonu.
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

253
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)

PATENTY
(B1) 232658
2017 04 03
07/2019
(10%) 2019 04 09
Strukturalny klej do szkła utwardzalny pod wpływem promieniowania UV
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232659
2017 04 21
07/2019
(10%) 2019 04 10
Jednostronna silikonowa taśma samoprzylepna i sposób wytwarzania jednostronnych silikonowych taśm samoprzylepnych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232660
2017 04 24
07/2019
(-)
2019 04 05
Ester kwasu betulonowego i sposób jego otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 232661
2017 04 24
07/2019
(-)
2019 04 05
Ester kwasu betulonowego i sposób jego otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 232662
2017 04 24
07/2019
(-)
2019 04 05
Ester kwasu betulonowego i sposób jego otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 232663
2017 06 30
07/2019
(-)
Fosfatydylocholiny oraz sposób ich otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

2019 04 04

(B1) 232664
2017 07 31
07/2019
(-)
2019 04 04
2’-hydroksy-4-butylochalkon i sposób otrzymywania 2’-hydroksy-4- butylochalkonu.
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) 232667
2017 07 31
07/2019
(-)
2019 04 04
3’-Amino-4-karboksychalkon i sposób otrzymywania 3’-amino-4-karboksychalkonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 232668
2017 07 31
07/2019
(-)
2019 04 04
2’-Amino-4-karboksychalkon i sposób otrzymywania 2’-amino-4-karboksychalkonu.
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

254
OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę
złożenia wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego,
numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu
na rynek, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek oraz oznaczenie produktu
opisanego w tym zezwoleniu.
(B1) 231418
40-O-(2-hydroksyetylo)-rapamycyna do zastosowania w leczeniu
guzów litych płuc, innych niż nowotwór tkanki limfatycznej
DPO.0578 2019 06 04
Novartis AG, BAZYLEA, Szwajcaria
EU/1/09/538 2016 05 30 AFINITOR - EWEROLIMUS
(T3) 2435025
Dostarczanie substancji czynnych do dróg oddechowych
DPO.0579 2019 06 07
Pearl Therapeutics, Inc., REDWOOD CITY, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1339 2018 12 20 BEVESPI AEROSPHERE - BROMEK GLIKOPIRONIUM / FORMOTEROL

Nr 7/2019
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(T3) 2368550
Modulator receptorów androgenowych do leczenia raka gruczołu
krokowego i chorób związanych z receptorami androgenów
DPO.0580 2019 06 14
The Regents of the University of California, OAKLAND, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1342 2019 01 16 ERLEADA - APALUTAMID
(T3) 1889848
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SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
ZNAKÓW TOWAROWYCH
1337806 w WUP 8/2018 został opublikowany znak międzynarodowy.
Jest:
1337806 8, 9 klasy towarowe
Powinno być:
1337806 7, 8, 9, 11 klasy towarowe

INFORMACJA
KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich
oraz o egzaminie konkursowym
Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych {Dz.U. z 2017 poz. 1314 z późn.
zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów
rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1425 z późn. zm.) - Krajowa Rada Rzeczników Patentowych informuje o możliwości składania przez
zainteresowane osoby wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz ogłasza informację o egzaminie
konkursowym.
Wniosek o wpis na listę aplikantów należy złożyć w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, 02-513 Warszawa,
ul. Madalińskiego 20 lok. 2, w terminie do dnia 20 września 2019 r.
Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania,
adres do korespondencji, wykształcenie, telefon kontaktowy, adres poczty internetowej.
Do wniosku należy dołączyć:
• odpis lub poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia magisterskich studiów wyższych,
• wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualnie oświadczenie o wszczętych lub zakończonych postępowaniach
karnych lub dyscyplinarnych przeciwko kandydatowi,
• 1 zdjęcie legitymacyjne,
• oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji,
• oświadczenie o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1. ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2018 poz. 1314 z późn. zm.),
• dowód uiszczenia opłaty za egzamin konkursowy w wysokości 917,00 zł, której wysokość została ustalona
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie
egzaminu konkursowego (Dz.U. z 2016 poz. 1209 z późn. zm.),
• wskazanie patrona, pod kierunkiem którego kandydat zamierza odbywać aplikację, potwierdzone pisemnie przez patrona.
Na listę aplikantów może być wpisana osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego, spełnia warunki
określone w art. 19 ust. 1 pkt. 1–4 wymienionej wyżej ustawy o rzecznikach patentowych, złoży oświadczenie o pokryciu
kosztów aplikacji oraz oświadczenie, iż nie występują w stosunku do niej okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1
ww. ustawy.
Wysokość opłaty rocznej za aplikację, trwającą ogółem trzy lata, równa jest dwukrotności kwoty przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia kolejnego roku aplikacji, ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, 2245, z 2019 r. poz. 39, 730, 752).
Opłatę roczną uiszcza się w 2 ratach płatnych z góry za każdy semestr.
Egzamin konkursowy w formie pisemnej, polegający na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 100 pytań zostanie
przeprowadzony w Warszawie w dniu 26 października 2019 r.
Zakres tematyczny egzaminu konkursowego obejmuje: zadania rzecznika patentowego, podstawy prawa własności
przemysłowej, elementy wiedzy technicznej, elementy prawa konstytucyjnego, znajomość jednego języka obcego,
według wyboru kandydata, angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.
Wykaz tytułów aktów prawnych stanowiących podstawę opracowania pytań z zakresu prawa obejmuje następujące
pozycje:
1. ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2017 poz. 1314 z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 poz. 776 z późn. zm.),
3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
Wykaz literatury stanowiącej podstawę opracowania pytań z zakresu elementów wiedzy technicznej obejmuje następujące
pozycje:
1. David D. Bush „Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu” (Helion, 2002)
2. Podstawy konstrukcji maszyn (wybrane problemy projektowania typowych zespołów urządzeń) - Tadeusz Szopa

3.
4.
5.
6.

Chemia. Repetytorium (Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro)
Witold Wrotek „Sieci komputerowe, kurs” (Helion, 2008)
Podstawy konstrukcji maszyn - Piotr Boś, Romuald Fejkiel, Zofia Wrzas - wydanie l, WKŁ - 2015
Zrozumieć fizykę 3 - Marcin Braun, Krzysztof Buczyk, Agnieszka Seweryn Buczyk, Elżbieta Wójtowicz - Wydawnictwo Nowa
Era - 2014
7. https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/%22Technologia_informacyjna
8. https://inf.ug.edu.pl/kierunkizamawiane/materialy.chemia/Kompendium_ cz-1. pdf
9. https://inf.ug.edu.pl/kierunkizamawiane/materialy.chemia/Kompendium_ cz-2. pdf
10. http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/index.html
11. http://www.pg.gda.pl/~mhelen/w1/aksonometria.html
12. http://home.agh.edu.pl/~kmtmipa/dydaktyka/automatyka/1/rzutyakso.pdf
13. http://home.agh.edu.pl/~olesiak/rysunek/04_przekroje.pdf
14. Robert Resnick, David Halliday, Fizyka, tom 1, wyd. 11, PWN 1996
15. Robert Resnick, David Halliday, Fizyka, tom 2, wyd. 8, PWN 1994
16. Andrzej Skorupski „Podstawy budowy i działania komputerów”, WKŁ, Warszawa 1997
17. Leksykon Naukowo Techniczny - praca zbiorowa - wydanie V poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2001
18. Ilustrowany Leksykon Techniczny - zespół: M. Gronkowska, E. Kowalik, M. Król, M. Wiśniewska, D. Woźnicka, wydanie trzecie,
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994
19. https://inf.ug.edu.pl/kierunkizamawiane/materialy.chemia/Kompendium_cz1. pdf
20. http://home.agh.edu.pl/~olesiak/rysunek/04_przekroje.pdf
21. repozytorium.p.lodz.pl/handle/11652/1352
Testy z egzaminów konkursowych z lat ubiegłych znajdują się pod adresem:
https://www. rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=5&op=2
Krajowa Rada
Rzeczników Patentowych

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Rzeczników Patentowych z siedzibą w Warszawie przy
ul. Madalińskiego 20, lok. 2, 02-513 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przystąpienia do egzaminu
konkursowego na aplikację rzecznikowską oraz organizacji procesu kształcenia, prowadzenia spraw członkowskich
i sprawozdawczości - po zdanym egzaminie konkursowym i uzyskaniu wpisu na listę aplikantów rzecznikowskich. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest art. 29 w zw. art. 19 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U.
z 2017 poz. 1314 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania a odmowa
podania danych uniemożliwi ich realizację. Osoba składająca dokumenty posiada prawo dostępu do danych osobowych,
w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania danych oraz, w przypadkach prawem
przepisanych, prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, jak również
prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą
upoważnieni pracownicy administratora, organy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Prezes Urzędu Patentowego,
zaś po uzyskaniu wpisu na listę aplikantów również dostawcy usług, w tym internetowych oraz księgowych, z których
korzysta administrator. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego praw.
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