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CZĘŚĆ I

KOMUNIKATY URZĘDOWE
256
LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(wpisy i zmiany)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2019 r. wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2106 z późn. zm.), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

513
2528
2184
2461
2789

Piechota Antoni Dominik			
Duch Andrzej Michał			
Hryszkiewicz Danuta			
Brodowska Iwona Magdalena			
Rozbicka Eleonora			

Rybnik
Katowice
Szczecinek
Warszawa
Grodno

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2019 r., wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2106 i 2193) wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:

3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515

Gawliczek Tomasz Dariusz			
Ptasiński Konrad Witold			
Wezner-Ptasińska Magdalena Anna
Strzelecka Katarzyna			
Dylik Maciej Dariusz			
Chrobot Katarzyna Weronika			
Czerwik Joanna Sabina			
Gęsicka Daria Katarzyna			
Smagowski Sławomir			
Romejko Cyryl			
Górnicka Agata Elżbieta			
Harmata Marta Maria			
Kochańczyk Paweł Tomasz			
Karolak Ewelina Marta			
Żygadło Krystian			
Dominiak Małgorzata Maria			
Okarmus Piotr Adam			
Ćwiertniewicz-Czyż Małgorzata Sylwia
Skuza Magdalena Kinga			
Chomontowska-Lipska Monika Elżbieta
Zieliński Łukasz Piotr			
Matczuk Joanna Karina			

Rybnik
Chrzanów
Nysa
Białystok
Biała Podlaska
Siewierz
Kraków
Słupsk
Radom
Bydgoszcz
Poznań
Gdynia
Warszawa
Warszawa
Leśna
Łódź
Jarosław
Rzeszów
Gdańsk
Warszawa
Skarżysko-Kamienna
Legnica

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2019 r., wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2106 i 2193) wpisano na listę rzeczników patentowych pod nr:

3516
3517
3518
3519

Kowalkiewicz Zuzanna Jagoda			
Dominiak Adam			
Nocuń Dorota Katarzyna			
Kamińska Justyna			

Poznań
Węgorzewo
Gdynia
Lublin

2348

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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C Z Ę Ś Ć II

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

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

–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

–
–
–
–
–
–

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

– (T6)

Nr 8/2019
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A. WYNALAZKI
257
UDZIELONE PATENTY
(od nr 232 841 do nr 233 090 oraz 229 798, 230 224, 230 225)
B1 (11) 232880
(41) 2018 02 12
(51) A01G 18/20 (2018.01)
C05F 11/02 (2006.01)
C05G 3/02 (2006.01)
A01N 59/08 (2006.01)
A01N 43/50 (2006.01)
A01N 47/34 (2006.01)
(21) 418270
(22) 2016 08 09
(72) HRECZUCH WIESŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); GRZESIEWICZ
REMIGIUSZ, Siedlce (PL); DOMARECKI WŁADYSŁAW, Ujazd (PL);
CHRUŚCIEL ARKADIUSZ, Racibórz (PL)
(73) HRECZUCH WIESŁAW MEXEO, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Bioselektywna okrywa do uprawy grzybów jadalnych
B1 (11) 232849
(41) 2012 03 12
(51) A01G 31/00 (2006.01)
C03C 25/24 (2006.01)
(21) 396153
(22) 2011 08 31
(30) 10174762.4
2010 08 31
EP
(72) NAERUM LARS, Hellerup (DK); NISSEN POVL, Ølstykke (DK);
HANSEN ERLING LENNART, Virum (DK); CUYPERS JEAN MARIE
WILHELMUS, Linne (NL); HEMPENIUS ELKE GJALT, Deest (NL);
JANSSEN FRANK HENDRIKUS PETER, Helden (NL)
(73) Rockwool International A/S, Hedehusene (DK)
(54) Sposób hodowli roślin, zastosowanie produktu z włókien mineralnych, produkt z włókien mineralnych, sposób wytwarzania
produktu z włókien mineralnych i kompozycja
B1 (11) 232918
(41) 2018 12 17
(51) A01K 67/033 (2006.01)
A01P 5/00 (2006.01)
(21) 421846
(22) 2017 06 08
(72) BOGUCKA-KOCKA ANNA, Świdnik (PL); KOŁODZIEJ
PRZEMYSŁAW, Radymno (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób hodowli nicieni z rodzaju Rhabditis sp. i oznaczania
aktywności nicieniobójczych substancji
B1 (11) 232885
(41) 2018 05 07
(51) A01N 37/36 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 419346
(22) 2016 11 03
(72) KIERSZTYN BARTOSZ, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób ochrony materiałów przeznaczonych do użytku w kontakcie z wodą oraz zastosowanie kwasu glikolowego do ochrony
takich materiałów
B1 (11) 232943
(51) A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A61K 36/605 (2006.01)

(41) 2016 08 16

(21) 411189
(22) 2015 02 06
(72) KOBUS-CISOWSKA JOANNA, Poznań (PL); FLACZYK EWA,
Chyby (PL); JESZKA-SKOWRON MAGDALENA, Poznań (PL);
KORCZAK JÓZEF, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobu piekarniczego, zwłaszcza pieczywa
B1 (11) 233071
(41) 2017 06 05
(51) A21D 2/36 (2006.01)
A21D 2/18 (2006.01)
A21D 2/38 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
(21) 415037
(22) 2015 11 30
(72) HARASIMOWICZ-HERMANN GRAŻYNA, Bydgoszcz (PL);
HERMANN JANUSZ, Bydgoszcz (PL); SADKIEWICZ JÓZEF,
Bydgoszcz (PL)
(73) PPU NORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szymankowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania pieczywa rustykalnego o wydłużonej
świeżości z prozdrowotnymi dodatkami funkcjonalnymi
B1 (11) 233001
(41) 2017 05 08
(51) A23B 4/03 (2006.01)
A23L 13/50 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 27/14 (2016.01)
(21) 414678
(22) 2015 11 04
(72) HORBAŃCZUK JAROSŁAW, Magdalenka (PL); POŁAWSKA
EWA, Warszawa (PL); PÓŁTORAK ANDRZEJ, Warszawa (PL);
WIERZBICKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); ZDANOWSKA-SĄSIADEK
ŻANETA, Warszawa (PL); LIPIŃSKA PAULINA, Warszawa (PL);
STELMASIAK ADRIAN, Zalesie Górne (PL); SIEROŃ ALEKSANDER,
Katowice (PL); WYRWISZ JAROSŁAW, Antoninówka (PL);
STRZAŁKOWSKA NINA, Opole Lubelskie (PL); ŁUKASZEWICZ
MAREK, Głosków (PL); GUTKOWSKA KRYSTYNA, Warszawa (PL);
OPRZĄDEK JOLANTA, Warszawianka (PL); NARANOWICZ HENRYK,
Stypułów (PL); JUSZCZUK-KUBIAK EDYTA, Falenty Nowe (PL);
TOMASIK CYPRIAN, Warszawa (PL); JÓŹWIK ARTUR, Grójec (PL);
PIERZCHAŁA MARIUSZ, Tomaszów Mazowiecki (PL); SZPICER
ARKADIUSZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Jastrzębiec (PL); SZKOŁA GŁÓWNA
GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa (PL);
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA
KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jabłonna (PL);
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania gotowego do spożycia wyrobu z mięsa
strusiego oraz gotowy do spożycia wyrób z mięsa strusiego
B1 (11) 232937
(51) A23B 4/20 (2006.01)
A23L 3/3472 (2006.01)

(41) 2016 06 20
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A61K 36/53 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
(21) 410458
(22) 2014 12 08
(72) HAĆ-SZYMAŃCZUK ELŻBIETA, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie oregano do przedłużania trwałości mrożonego
mięsa drobiowego odkostnionego mechanicznie
B1 (11) 232995
(41) 2017 07 17
(51) A23B 4/22 (2006.01)
A23L 3/36 (2006.01)
A23L 3/54 (2006.01)
A23L 3/015 (2006.01)
C12N 9/64 (2006.01)
(21) 415721
(22) 2016 01 11
(72) SZYMCZAK MARIUSZ, Goleniów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zwiększenia aktywności proteolitycznej w kąpieli pozostałej po marynowaniu śledzi
B1 (11) 232944
(41) 2016 08 16
(51) A23C 9/133 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A61K 36/605 (2006.01)
(21) 411191
(22) 2015 02 06
(72) KOBUS-CISOWSKA JOANNA, Poznań (PL); FLACZYK EWA,
Chyby (PL); KORCZAK JÓZEF, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Mleczny napój fermentowany oraz sposób wytwarzania mlecznego napoju fermentowanego
B1 (11) 232985
(41) 2017 04 10
(51) A23G 1/10 (2006.01)
A23G 1/12 (2006.01)
A23G 1/14 (2006.01)
A23G 1/16 (2006.01)
A23G 1/18 (2006.01)
A23G 1/32 (2006.01)
(21) 414187
(22) 2015 09 30
(72) DĘGA-NOWAK AGATA, Łódź (PL); KORPOWSKA BERNADETA,
Bydgoszcz (PL); ZDZIECHOWSKI MARCIN, Łódź (PL)
(73) FOUNDRE NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania masy czekoladowej
B1 (11) 232966
(41) 2016 10 24
(51) A23K 20/20 (2016.01)
A23K 50/75 (2016.01)
(21) 411998
(22) 2015 04 14
(72) ŁUKASIEWICZ MONIKA, Warszawa (PL); SAWOSZ-CHWALIBÓG
EWA, Józefów (PL); MROCZEK-SOSNOWSKA NATALIA, Bałtów (PL);
NIEMIEC JAN, Warszawa (PL); ŁOZICKI ANDRZEJ, Warszawa (PL);
JAWORSKI SŁAWOMIR, Przyłęk (PL); CHWALIBÓG ANDRE,
Solrod Strand (DK)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie nanocząstek miedzi jako stymulatora przyrostu
masy mięśniowej
B1 (11) 232859
(41) 2017 09 11
(51) A23L 3/16 (2006.01)
(21) 416343
(22) 2016 02 29
(72) ANTOSIAK KRZYSZTOF, Nowy Kurzeszyn (PL)
(73) ANTOSIAK KRZYSZTOF, Nowy Kurzeszyn (PL)
(54) Układ do pasteryzacji produktów spożywczych półmasowych

Nr 8/2019

B1 (11) 232904
(41) 2017 06 05
(51) A23L 17/00 (2016.01)
A23L 33/115 (2016.01)
A23L 29/212 (2016.01)
A23L 27/40 (2016.01)
A23L 29/294 (2016.01)
A23L 21/12 (2016.01)
(21) 414900
(22) 2015 11 24
(72) BORTNOWSKA GRAŻYNA, Szczecin (PL); PRZYBYLSKA
SYLWIA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Farsz rybny i sposób wytwarzania farszu rybnego
B1 (11) 232987
(41) 2017 06 05
(51) A23L 17/00 (2016.01)
A22C 25/16 (2006.01)
A23B 4/023 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
(21) 415137
(22) 2015 12 04
(72) KULAWIK PIOTR, Kraków (PL); ZAJĄC MARZENA, Kraków (PL);
TKACZEWSKA JOANNA, Miechów (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania karpia marynowanego w pietruszce i potrawa z karpia marynowanego
B1 (11) 232988
(41) 2017 06 05
(51) A23L 17/00 (2016.01)
A22C 25/16 (2006.01)
A22C 25/20 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 29/00 (2016.01)
(21) 415138
(22) 2015 12 04
(72) KULAWIK PIOTR, Kraków (PL); ZAJĄC MARZENA, Kraków (PL);
TKACZEWSKA JOANNA, Miechów (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania tatara z karpia z pietruszką i potrawa
z tatara z karpia
B1 (11) 232989
(41) 2017 06 05
(51) A23L 17/00 (2016.01)
A22C 25/16 (2006.01)
A22C 25/20 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 29/00 (2016.01)
(21) 415139
(22) 2015 12 04
(72) KULAWIK PIOTR, Kraków (PL); ZAJĄC MARZENA, Kraków (PL);
TKACZEWSKA JOANNA, Miechów (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania tatara z karpia z porem i potrawa z tatara
z karpia
B1 (11) 232990
(41) 2017 06 05
(51) A23L 17/00 (2016.01)
A22C 25/16 (2006.01)
A23B 4/023 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
A23L 29/00 (2016.01)
(21) 415141
(22) 2015 12 04
(72) KULAWIK PIOTR, Kraków (PL); ZAJĄC MARZENA, Kraków (PL);
TKACZEWSKA JOANNA, Miechów (PL)
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(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania karpia marynowanego w bazylii i potrawa
z karpia marynowanego
B1 (11) 232991
(41) 2017 06 05
(51) A23L 17/00 (2016.01)
A22C 25/16 (2006.01)
A23B 4/023 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
A23L 29/00 (2016.01)
(21) 415142
(22) 2015 12 04
(72) KULAWIK PIOTR, Kraków (PL); ZAJĄC MARZENA, Kraków (PL);
TKACZEWSKA JOANNA, Miechów (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania karpia marynowanego w koperku i potrawa z karpia marynowanego
B1 (11) 233013
(41) 2017 02 27
(51) A23L 23/10 (2016.01)
A23L 27/00 (2016.01)
A23L 3/36 (2006.01)
(21) 413553
(22) 2015 08 13
(72) DĄBROWSKI WOJCIECH, Łomża (PL)
(73) EDPOL FOOD & INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(54) Kostka bulionowa i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 232945
(41) 2016 08 16
(51) A23L 33/105 (2016.01)
A23L 13/60 (2016.01)
A23L 13/40 (2016.01)
A61K 36/605 (2006.01)
(21) 411193
(22) 2015 02 06
(72) KOBUS-CISOWSKA JOANNA, Poznań (PL); FLACZYK EWA,
Chyby (PL); PRZEOR MONIKA, Kołobrzeg (PL); KORCZAK JÓZEF,
Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Potrawa z mięsa z zawartością ekstraktu z liści morwy białej
oraz sposób wytwarzania potrawy z mięsa z zawartością ekstraktu
z liści morwy białej
B1 (11) 233003
(41) 2018 10 22
(51) A43C 7/00 (2006.01)
A44B 11/06 (2006.01)
(21) 424266
(22) 2018 01 12
(72) KORCZ MARIUSZ, Poznań (PL)
(73) KORCZ MARIUSZ, Poznań (PL)
(54) Stoper samozaciskowy sznurówek lub linek
B1 (11) 233030
(41) 2017 01 02
(51) A47C 9/02 (2006.01)
(21) 412857
(22) 2015 06 25
(72) SMARDZEWSKI JERZY, Gruszczyn (PL); WILK DARIUSZ,
Kościan (PL); PIRÓG ANDRZEJ, Śrem (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań
(PL); BEJOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Manieczki (PL)
(54) Przegubowe podparcie kolumny siedziska z blokadą regulacji
odchylenia osi kolumny od pozycji pionowej
B1 (11) 232968
(41) 2017 09 11
(51) A47C 27/12 (2006.01)
(21) 416436
(22) 2016 03 08
(72) FAZIO GIAN, London (GB)
(73) UNITED T AND C LIMITED, London (GB)
(54) Kieszeniowy komponent sprężysty, warstwa materacowa oraz
materac
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B1 (11) 232929
(41) 2019 04 08
(51) A47G 1/02 (2006.01)
H05B 37/00 (2006.01)
H05B 1/00 (2006.01)
(21) 423070
(22) 2017 10 04
(72) DUBIEL ANDRZEJ, Rabka-Zdrój (PL)
(73) DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA, Rabka-Zdrój (PL)
(54) Układ elektryczny lustra z oświetleniem tylnym LED
B1 (11) 232841
(41) 2016 11 07
(51) A47J 36/28 (2006.01)
A47J 41/00 (2006.01)
B65D 81/34 (2006.01)
B65D 81/38 (2006.01)
B65D 81/18 (2006.01)
(21) 412226
(22) 2015 05 04
(72) SOKOŁOWSKI RUFIN, Leszno (PL); SOKOŁOWSKI MICHAŁ,
Leszno (PL)
(73) SOKOŁOWSKI RUFIN, Leszno (PL); SOKOŁOWSKI MICHAŁ,
Leszno (PL)
(54) Urządzenie do podgrzewania produktów, zwłaszcza żywnościowych
B1 (11) 233068
(41) 2018 04 09
(51) A61B 5/04 (2006.01)
A61B 5/0408 (2006.01)
(21) 418874
(22) 2016 09 27
(72) KAŃTOCH ELIASZ, Kraków (PL); KAŃTOCH ANNA, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób akwizycji sygnałów pomiarowych, naklejka sensoryczna
oraz system pomiarowo-kontrolny
B1 (11) 232852
(41) 2014 02 17
(51) A61B 5/08 (2006.01)
(21) 400228
(22) 2012 08 03
(72) JANIK PAWEŁ, Będzin (PL); JANIK MAŁGORZATA, Będzin (PL);
WRÓBEL ZYGMUNT, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Układ do monitorowania częstotliwości oddechu oraz sposób
monitorowania częstotliwości oddechu
B1 (11) 232895
(41) 2018 10 22
(51) A61B 17/56 (2006.01)
A61B 17/78 (2006.01)
A61B 17/90 (2006.01)
(21) 421283
(22) 2017 04 11
(72) BOROWSKA-SKARZYŃSKA URSZULA, Białystok (PL);
BOROWSKI JÓZEF, Białystok (PL)
(73) MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Księżyno (PL)
(54) Uniwersalny celownik do gwoździ śródszpikowych
B1 (11) 232928
(41) 2016 01 18
(51) A61C 3/02 (2006.01)
(21) 408792
(22) 2014 07 09
(72) TEKIELAK ANNA, Żywiec (PL)
(73) TEKIELAK ANNA, Żywiec (PL)
(54) Narzędzie chirurgiczne
B1 (11) 232890
(41) 2018 09 24
(51) A61F 2/06 (2013.01)
A61L 27/00 (2006.01)
D04B 1/22 (2006.01)
(21) 420802
(22) 2017 03 10
(72) DOBROWOLSKA ANNA, Łódź (PL); SUJKA WITOLD,
Tuszyn (PL); GĄSIOROWSKI TOMASZ, Łódź (PL)
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(73) TRICOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania karbików centrycznych protez naczyniowych
B1 (11) 232907
(41) 2017 09 25
(51) A61F 2/08 (2006.01)
D04C 1/06 (2006.01)
(21) 416635
(22) 2016 03 24
(72) MRUGAS ROBERT, Warszawa (PL)
(73) MRUGAS ROBERT, Warszawa (PL)
(54) Więzadło syntetyczne, sposób wytwarzania więzadła syntetycznego oraz jego zastosowanie
B1 (11) 232914
(41) 2018 07 30
(51) A61F 2/18 (2006.01)
(21) 420256
(22) 2017 01 19
(72) KWACZ MONIKA, Otwock (PL); GAMBIN WIKTOR, Warszawa (PL);
OSIŃSKI DYMITR, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); PARK
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY NARZĄDÓW ZMYSŁÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Protezka ucha środkowego o zwiększonej skuteczności
B1 (11) 233060
(41) 2019 03 11
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
(21) 423181
(22) 2017 08 25
(72) BORKOWSKI PIOTR, Białystok (PL); PROCHOR PIOTR,
Wasilków (PL); MAJEWSKA PAULINA, Tykocin (PL); KOSACKA
KATARZYNA, Białystok (PL); JAROCEWICZ GABRIEL, Bielsk Podlaski (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Wózek inwalidzki zwłaszcza do gry w rugby
B1 (11) 232975
(41) 2017 12 18
(51) A61K 8/9789 (2017.01)
B01D 11/02 (2006.01)
A61Q 19/08 (2006.01)
(21) 417505
(22) 2016 06 09
(72) WOJCIECHOWSKA KATARZYNA, Lublin (PL); BELCARZ ANNA,
Lublin (PL); PRZEKORA AGATA, Lublin (PL); GINALSKA GRAŻYNA,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL); UNILAB,
LP., Rockville (US)
(54) Sposób otrzymywania ekstraktu z nasion orzecha włoskiego,
kompozycja zawierająca ekstrakt oraz zastosowanie ekstraktu
B1 (11) 232974
(41) 2017 06 19
(51) A61K 31/48 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
(21) 415170
(22) 2015 12 09
(72) OSĘKA MACIEJ, Duchnów (PL)
(73) OSĘKA MACIEJ, Duchnów (PL)
(54) Zastosowanie agonistów receptorów dopaminergicznych typu
2 w leczeniu schorzeń oczu wywołanych przez podwyższony poziom śródbłonkopochodnego czynnika wzrostu naczyń
B1 (11) 232951
(41) 2014 12 08
(51) A61K 35/76 (2015.01)
A61P 31/20 (2006.01)
(21) 404176
(22) 2013 06 03
(72) JAKUBOWSKA-ZAHORSKA RENATA, Warszawa (PL);
PRZYBYLSKI MACIEJ, Warszawa (PL); BORYSOWSKI JAN,
Warszawa (PL); GÓRSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); WEBERDĄBROWSKA BEATA, Wrocław (PL)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL);
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM.
LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie bakteriofaga T4
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B1 (11) 232912
(41) 2018 04 23
(51) A61K 36/29 (2006.01)
(21) 419075
(22) 2016 10 11
(72) KUKUŁA-KOCH WIRGINIA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób izolacji magnofloryny z suchego wyciągu z korzeni
berberysu kreteńskiego
B1 (11) 232969
(41) 2018 05 21
(51) A62B 17/00 (2006.01)
(21) 419461
(22) 2016 11 14
(72) MAKOWSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); ŁĘŻAK KRZYSZTOF,
Łódź (PL); GUZY EDWARD, Nakło Śląskie (PL); MATEJCZYK DAWID,
Tarnowskie Góry (PL); GAŁUCHA ADAM, Nakło Śląskie (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); FABRYKA SPRZĘTU
RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH FASER SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnowskie Góry (PL)
(54) Dwufunkcyjny system powietrzno-butlowy
B1 (11) 233025
(41) 2019 04 23
(51) A62C 99/00 (2010.01)
F23C 99/00 (2006.01)
(21) 427999
(22) 2018 11 30
(72) WILK-JAKUBOWSKI JACEK, Kolosy (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi
B1 (11) 233026
(41) 2019 04 23
(51) A62C 99/00 (2010.01)
F23C 99/00 (2006.01)
(21) 428002
(22) 2018 11 30
(72) WILK-JAKUBOWSKI JACEK, Czarnocin (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi
B1 (11) 233018
(41) 2019 03 11
(51) A63B 21/062 (2006.01)
A63B 21/072 (2006.01)
A63B 21/078 (2006.01)
A63B 71/00 (2006.01)
A63B 24/00 (2006.01)
F16D 48/00 (2006.01)
(21) 422736
(22) 2017 09 04
(72) SAMULNIK GRZEGORZ, Święta Katarzyna (PL)
(73) TEB SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żerniki Wrocławskie (PL)
(54) Urządzenie do automatycznego asystowania w trakcie ćwiczeń
ruchowych
B1 (11) 233027
(41) 2019 05 06
(51) A63B 69/08 (2006.01)
A63B 69/06 (2006.01)
(21) 428592
(22) 2019 01 15
(72) WENDEKER MIROSŁAW, Lublin (PL); PASZKO MATEUSZ,
Obrocz (PL); ŁYGAS KRYSTIAN, Jarosławiec (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób wspomagania treningu, zwłaszcza wioślarskiego i kajakarskiego
B1 (11) 233061
(41) 2019 04 23
(51) A63J 11/00 (2006.01)
(21) 423197
(22) 2017 10 18
(72) BOGUCKI WŁODZIMIERZ, Łódź (PL)
(73) ANGELEO SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do aranżacji przestrzeni, zwłaszcza przestrzeni
do gier i zabaw
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B1 (11) 232965
(41) 2015 06 08
(51) B01D 24/40 (2006.01)
(21) 406400
(22) 2013 12 06
(72) WOWK JÓZEF, Leszno (PL)
(73) WOWK JÓZEF, Leszno (PL)
(54) Sposób doprowadzania wody do filtrowania w filtrze otwartym
dwukomorowym i filtr otwarty dwukomorowy
B1 (11) 232940
(41) 2015 05 25
(51) B01D 35/14 (2006.01)
(21) 406161
(22) 2013 11 21
(72) MROCZKA DARIUSZ, Gdańsk (PL)
(73) ROCKFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Tuchom (PL)
(54) Agregat filtracyjny
B1 (11) 232992
(41) 2017 07 03
(51) B01D 39/10 (2006.01)
B01D 35/02 (2006.01)
B01D 35/027 (2006.01)
B01D 35/28 (2006.01)
E03C 1/282 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
(21) 415456
(22) 2015 12 22
(72) OSUCHOWSKI FRANCISZEK, Warszawa (PL); OSUCHOWSKI
ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) OSUCHOWSKI FRANCISZEK, Warszawa (PL); OSUCHOWSKI
ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(54) Koszyk filtracyjny do wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej
B1 (11) 233009
(41) 2017 12 18
(51) B01F 3/08 (2006.01)
B01F 13/08 (2006.01)
B01F 5/00 (2006.01)
B01F 15/00 (2006.01)
(21) 417547
(22) 2016 06 13
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce (PL)
(54) Komora mieszalnikowa zwłaszcza do fotometrycznego oznaczania stężenia adsorbatu w pomiarach adsorpcji metodą inwersyjnej chromatografii cieczowej
B1 (11) 232854
(41) 2015 02 02
(51) B01J 20/20 (2006.01)
B01D 53/64 (2006.01)
(21) 404807
(22) 2013 07 22
(72) BURMISTRZ PIOTR, Kraków (PL); CZEPIRSKI LESZEK,
Kraków (PL); JANICKI WACŁAW, Zabrze (PL); KOGUT KRZYSZTOF,
Kraków (PL); STRUGAŁA ANDRZEJ, Kraków (PL); TOKARSKI
STANISŁAW, Jaworzno (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie pyłu koksowego pochodzącego z instalacji suchego chłodzenia koksu do usuwania rtęci z gazów spalinowych
B1 (11) 233076
(41) 2019 01 02
(51) B01J 23/44 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
H01M 4/96 (2006.01)
H01M 4/92 (2006.01)
(21) 421987
(22) 2017 06 22
(72) BORODZIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); KUPIEC KRZYSZTOF
RYSZARD, Kraków (PL); KĘDZIERZAWSKI PIOTR, Warszawa (PL);
HONG-MING LIN, New Taipei (TW); YUH-JING CHIOU, Taipei City (TW)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); TATUNG UNIVERSITY, Taipei (TW)
(54) Katalizator Pd/MWCNTs do elektroutleniania kwasu mrówkowego, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie tego katalizatora
w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy i takie ogniwo paliwowe

2353

B1 (11) 232941
(41) 2015 06 22
(51) B02C 13/13 (2006.01)
F23K 3/02 (2006.01)
(21) 406582
(22) 2013 12 18
(72) ŚWIATKOWSKI BARTOSZ, Warszawa (PL); KUCZYŃSKI PAWEŁ,
Chełm (PL); GOLEC TOMASZ, Warszawa (PL); RAZUM MARCIN,
Żagań (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Separator paliwa
B1 (11) 233082
(41) 2018 04 23
(51) B03D 1/00 (2006.01)
B03D 1/02 (2006.01)
(21) 419135
(22) 2016 10 17
(72) PLEWA FRANCISZEK, Dąbrowa Górnicza (PL); BUREK MARIAN,
Brenna (PL); ISKRA JERZY, Gliwice (PL); SZEJA WIESŁAW, Żernica (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania niskoenergetycznych produktów mineralnych w procesie flotacji pianowej mułów węglowych
B1 (11) 233032
(41) 2016 02 29
(51) B03D 1/002 (2006.01)
B03D 1/004 (2006.01)
B03D 1/02 (2006.01)
B03D 1/08 (2006.01)
(21) 409205
(22) 2014 08 18
(72) OCHAB BOGUSŁAW, Bukowno (PL); PAJOR GRAŻYNA,
Olkusz (PL); REGUŁA CEZARY, Klucze (PL); ŚMIESZEK ZBIGNIEW,
Gliwice (PL); CICHY KRYSTIAN, Gliwice (PL); TREPKA ANDRZEJ,
Olkusz (PL); SZARY ANDRZEJ, Jerzmanowice (PL); GÓRNIK ARTUR,
Olkusz (PL); CZEKAJ JERZY, Olkusz (PL); WIENIEWSKI ANDRZEJ,
Szałsza (PL); CHMIELARZ ANDRZEJ, Gliwice (PL); INDYKA
MIROSŁAW, Rabsztyn (PL); KOLOCH PIOTR, Lubliniec (PL)
(73) ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE BOLESŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA, Bukowno (PL)
(54) Sposób otrzymywania siarczkowych koncentratów cynku o obniżonej zawartości ołowiu z odpadów flotacyjnych po wzbogacaniu
rud Zn-Pb
B1 (11) 233016
(41) 2019 03 11
(51) B05D 1/26 (2006.01)
B41M 7/00 (2006.01)
(21) 422688
(22) 2017 08 29
(72) VOELKEL PIOTR WIT, Poznań (PL)
(73) PROFILE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czerwonak (PL)
(54) Sposób obróbki powierzchni polimerowego panelu ściennego
lub elewacyjnego z zadrukiem cyfrowym
B1 (11) 233017
(41) 2019 03 11
(51) B05D 1/26 (2006.01)
B41M 7/00 (2006.01)
(21) 422689
(22) 2017 08 29
(72) VOELKEL PIOTR WIT, Poznań (PL)
(73) PROFILE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czerwonak (PL)
(54) Sposób obróbki powierzchni polimerowego panelu ściennego
lub elewacyjnego z zadrukiem cyfrowym
B1 (11) 233062
(41) 2019 05 06
(51) B08B 1/02 (2006.01)
(21) 423234
(22) 2017 10 23
(72) JAROSIEWICZ ARKADIUSZ, Łosino (PL)
(73) LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk (PL)
(54) Maszyna do czyszczenia konstrukcji ocynkowanych
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B1 (11) 233089
(41) 2019 02 25
(51) B09B 3/00 (2006.01)
(21) 422582
(22) 2017 08 18
(72) JÓŹWIK KRZYSZTOF, Łódź (PL); OBIDOWSKI DAMIAN,
Stróża (PL); PAŁCZYŃSKI TOMASZ, Zgierz (PL); KANTYKA
KRZYSZTOF, Łódź (PL); SOBCZAK KRZYSZTOF, Łódź (PL);
REOROWICZ PIOTR, Łódź (PL); FLIGEL ANNA, Łódź (PL); DEMBIŃSKI
JAROSŁAW, Łódź (PL)
(73) CSD-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Urządzenie rozszczelniające i opróżniające do pojemników
ciśnieniowych
B1 (11) 232925
(41) 2019 01 02
(51) B21D 39/03 (2006.01)
(21) 425994
(22) 2018 06 20
(72) KACZYŃSKI PAWEŁ, Wrocław (PL); GRONOSTAJSKI ZBIGNIEW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób zwiększania wytrzymałości przetłaczanych złącz punktowych
B1 (11) 232971
(41) 2019 02 25
(51) B21D 47/04 (2006.01)
B21B 13/00 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
(21) 422617
(22) 2017 08 23
(72) GLANER PIOTR, Piła (PL); KWIATKOWSKI JAROSŁAW, Piła (PL);
SZAJKOWSKI TOMASZ, Piła (PL); JASIUKIEWICZ MAREK, Piła (PL);
PIESZAK MICHAŁ, Swarzędz (PL); DRENGER TADEUSZ, Poznań (PL);
ROZMYSŁOWICZ MACIEJ, Mirostowice Dolne (PL); BOROWSKI
JACEK, Sady (PL); PACYNA JERZY, Kraków (PL); KOKOSZA ADAM,
Kraków (PL); KRAWCZYK JANUSZ, Kraków (PL)
(73) TERMETAL PIOTR GLANER SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła (PL)
(54) Sposób wytwarzania kraty nośnej, zwłaszcza kraty pomostowej
i/lub kraty podestowej oraz krata nośna, zwłaszcza krata pomostowa
i/lub krata podestowa
B1 (11) 232844
(41) 2015 12 21
(51) B22F 9/30 (2006.01)
B01J 19/26 (2006.01)
(21) 408685
(22) 2014 06 20
(72) NOWAK RYSZARD, Rzeszów (PL); GROMADA MAGDALENA,
Rzeszów (PL); KAWALEC MICHAŁ, Stalowa Wola (PL); ŚWIDER
JANUSZ, Rzeszów (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania proszków i granulatów związków
chemicznych o strukturze perowskitów, metodą spray-pyrolysis
B1 (11) 232916
(41) 2018 10 22
(51) B23B 31/20 (2006.01)
B23B 31/117 (2006.01)
B23B 31/36 (2006.01)
(21) 421263
(22) 2017 04 10
(72) SIKORSKI JAKUB, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Mechanizm otwierania i zamykania tulei zaciskowej tokarki
B1 (11) 233057
(41) 2019 04 08
(51) B23K 1/19 (2006.01)
(21) 423037
(22) 2017 10 03
(72) WOJDAT TOMASZ, Bogdaszowice (PL); MIRSKI ZBIGNIEW,
Wrocław (PL); DIDUSZKO KAZIMIERZ, Wrocław (PL); GRANAT
KAZIMIERZ, Oborniki Śląskie (PL); KISIEL KRYSTIAN,
Jaworzyna Śląska (PL); ŁAMASZ SYLWIA, Szymanów (PL); ŻUK
AGATA, Ostroszowice (PL)
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(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób łączenia stopów aluminium z nadstopami niklu w procesie lutowania miękkiego
B1 (11) 233058
(41) 2019 04 08
(51) B23K 1/19 (2006.01)
(21) 423038
(22) 2017 10 03
(72) MIRSKI ZBIGNIEW, Wrocław (PL); DIDUSZKO KAZIMIERZ,
Wrocław (PL); GRANAT KAZIMIERZ, Oborniki Śląskie (PL); WOJDAT
TOMASZ, Bogdaszowice (PL); KISIEL KRYSTIAN,
Jaworzyna Śląska (PL); ŻUK AGATA, Ostroszowice (PL); ŁAMASZ
SYLWIA, Szymanów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób łączenia stopów aluminium z nadstopami niklu metodą
lutowania twardego
B1 (11) 233070
(41) 2019 03 25
(51) B23K 9/24 (2006.01)
B23K 9/32 (2006.01)
(21) 422911
(22) 2017 09 20
(72) POBEREŻNY RAJMUND, Gdańsk (PL)
(73) RMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(54) Mechanizm palnika do automatycznej wymiany elektrody
w procesie spawania metodą TIG przy użyciu robota oraz sposób
i urządzenie do automatycznej wymiany elektrody w tym palniku
w procesie automatycznego spawania metodą TIG przy użyciu robota
B1 (11) 232887
(41) 2017 07 31
(51) B23K 20/12 (2006.01)
(21) 419916
(22) 2016 12 22
(72) KURP PIOTR, Kielce (PL); MULCZYK KRYSTIAN, Kielce (PL);
DANIELEWSKI HUBERT, Małogoszcz (PL); SKRZYPCZYK ANDRZEJ,
Kielce (PL); TOFIL SZYMON, Cedzyna (PL); WITKOWSKI GRZEGORZ,
Końskie (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Sposób spawania elementów rurowych, w szczególności ze stali
o strukturze martenzytycznej skoncentrowanym strumieniem energii
B1 (11) 232960
(41) 2019 01 02
(51) B23K 26/352 (2014.01)
B23K 26/08 (2014.01)
(21) 425594
(22) 2018 05 16
(72) WYPYCH ARTUR, Poznań (PL)
(73) PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zator (PL)
(54) Sposób wytwarzania powłoki kompozytowej ulepszającej robocze powierzchnie elementów obciążanych mechanicznie
B1 (11) 232973
(41) 2019 01 28
(51) B23Q 7/04 (2006.01)
B23Q 41/02 (2006.01)
(21) 423216
(22) 2016 02 24
(30) 2015-082080
2015 04 13
JP
(86) 2016 02 24
PCT/JP16/55409
(87) 2016 10 20
WO16/167029
(72) SUZUKI SYOJI, Nara (JP); OKUYAMA YOSHINOBU, Nara (JP);
YASUDA HIROSHI, Nara (JP)
(73) DMG MORI CO., LTD, Nara (JP)
(54) Urządzenie do dołączania/zdejmowania przedmiotu obrabianego
B1 (11) 233049
(51) B24B 5/00 (2006.01)
B24B 7/13 (2006.01)
(21) 421856

(41) 2018 12 17
(22) 2017 06 09
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(72) SKOCZYLAS LESZEK, Rzeszów (PL); BEŁZO ARTUR, Przemyśl (PL);
SKOCZYLAS KRYSTYNA, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Przyrząd tokarski do szlifowania powierzchni śrubowych
B1 (11) 232889
(41) 2018 08 13
(51) B25J 13/08 (2006.01)
(21) 420350
(22) 2017 01 30
(72) OLSZEWSKI HENRYK, Gdynia (PL); KWITNEWSKI STANISŁAW,
Kraśniewo (PL)
(73) RYGASIEWICZ IRENEUSZ, Elbląg (PL); OLSZEWSKI HENRYK,
Gdynia (PL); KWITNEWSKI STANISŁAW, Kraśniewo (PL);
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU,
Elbląg (PL)
(54) System zdalnego wyznaczania trajektorii efektora robota przemysłowego
B1 (11) 233090
(41) 2018 06 04
(51) B27G 3/00 (2006.01)
B23Q 11/08 (2006.01)
(62) 414501
(21) 425293
(22) 2015 10 26
(72) TERLIKOWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) TERLIKOWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(54) Uszczelnienie strefy obróbki urządzenia do obróbki płyt
B1 (11) 232980
(41) 2019 02 11
(51) B27K 3/52 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 422383
(22) 2017 07 30
(72) GRABIEC MAREK, Łańcut (PL)
(73) PODŁOGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łańcut (PL)
(54) Kompozycja impregnatu do desek podłogowych
B1 (11) 232994
(41) 2017 07 03
(51) B28B 1/08 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
(21) 415469
(22) 2015 12 22
(72) MAKAREWICZ EDWARD, Zielona Góra (PL)
(73) MAKAREWICZ EDWARD ZIEL-BRUK MAKAREWICZ,
Zielona Góra (PL)
(54) Sposób wytwarzania betonowych płytek ściennych
B1 (11) 232979
(41) 2018 06 18
(51) B29C 64/153 (2017.01)
B29C 64/25 (2017.01)
(21) 422344
(22) 2017 07 25
(30) DE 102016213628.3
2016 07 26
DE
(72) FRIEDBERGER KATRIN, Odelzhausen (DE); LADEWIG
ALEXANDER, Bad Wiessee (DE); BAMBERG JOACHIM, Dachau (DE)
(73) MTU AERO ENGINES AG, Monachium (DE)
(54) Urządzenie do wytwarzania addytywnego ze zoptymalizowanym przepływem gazu osłonowego
B1 (11) 233004
(41) 2019 02 25
(51) B29C 64/153 (2017.01)
B29C 64/25 (2017.01)
(62) 422344
(21) 427552
(22) 2017 07 25
(30) 102016213628.3
2016 07 26
DE
(72) FRIEDBERGER KATRIN, Odelzhausen (DE); LADEWIG
ALEXANDER, Bad Wiessee (DE); BAMBERG JOACHIM, Dachau (DE)
(73) MTU AERO ENGINES AG, Monachium (DE)
(54) Urządzenie do wytwarzania addytywnego części i sposób addytywnego wytwarzania części
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B1 (11) 233065
(41) 2018 12 03
(51) B29D 29/08 (2006.01)
B25J 18/06 (2006.01)
(21) 424903
(22) 2018 03 15
(72) PIETRALA DAWID, Małogoszcz (PL); ŁASKI PAWEŁ,
Szydłowiec (PL); BŁASIAK SŁAWOMIR, Skarżysko-Kamienna (PL);
TAKOSOGLU JAKUB, Kielce (PL); ZWIERZCHOWSKI JAROSŁAW,
Kielce (PL); BRACHA GABRIEL, Kajetanów (PL); BORKOWSKI
KRZYSZTOF, Kielce (PL); JANECKI DARIUSZ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Napęd elastyczny, zwłaszcza robota rehabilitacyjnego
B1 (11) 233081
(41) 2017 09 11
(51) B30B 15/26 (2006.01)
B30B 15/28 (2006.01)
(21) 416430
(22) 2016 03 09
(72) PIETRAS GRZEGORZ, Mielec (PL)
(73) KIRCHHOFF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) System kontroli i zabezpieczania tłoczników przed uszkodzeniem
na prasie do obróbki plastycznej oraz sposób kontroli i zabezpieczania
tłoczników przed uszkodzeniem na prasie do obróbki plastycznej
B1 (11) 232952
(41) 2015 08 31
(51) B32B 15/04 (2006.01)
B32B 15/092 (2006.01)
B32B 15/14 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
(21) 407201
(22) 2014 02 17
(72) SUROWSKA BARBARA, Lublin (PL); BIENIAŚ JAROSŁAW,
Lublin (PL); TRZCIŃSKI ANDRZEJ, Marysin (PL); JAKUBCZAK
PATRYK, Lublin (PL); MAJERSKI KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Laminat metalowo-polimerowy
B1 (11) 232870
(41) 2015 08 31
(51) B32B 15/04 (2006.01)
B32B 15/092 (2006.01)
B32B 15/14 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
(21) 407202
(22) 2014 02 17
(72) SUROWSKA BARBARA, Lublin (PL); BIENIAŚ JAROSŁAW,
Lublin (PL); TRZCIŃSKI ANDRZEJ, Marysin (PL); JAKUBCZAK
PATRYK, Lublin (PL); MAJERSKI KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Laminat metalowo-polimerowy
B1 (11) 232848
(41) 2005 05 30
(51) B32B 19/02 (2006.01)
E01B 19/00 (2006.01)
E01C 3/06 (2006.01)
(21) 370816
(22) 2002 11 12
(30) 01610115.6
2001 11 14
EP
(86) 2002 11 12
PCT/DK02/00753
(87) 2003 05 22
WO03/042457
(72) ASMUSSEN JOHN CHRISTIAN, Kopenhaga (DK)
(73) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene (DK)
(54) Sposób wytwarzania płyty przeciwdrganiowej
B1 (11) 232956
(41) 2019 02 25
(51) B41F 5/24 (2006.01)
B41F 31/26 (2006.01)
B41N 7/06 (2006.01)
(21) 422625
(22) 2017 08 23
(72) HINC PIOTR, Borkowo (PL)
(73) RAUSZ RAFAŁ GRAFIX CENTRUM POLIGRAFII, Gdańsk (PL)
(54) Struktura przestrzenna powierzchni poligraficznego cylindra
aniloksowego do przenoszenia lakieru/farby przewodzącej na wałek
lakierujący
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B1 (11) 233022
(41) 2019 03 25
(51) B41M 1/14 (2006.01)
(21) 423637
(22) 2017 11 29
(30) 17461612.8
2017 09 23
EP
(72) KUNSTETTER ANDRZEJ, Warszawa (PL); CHMIELEWSKI
MAREK, Wyszków (PL); JASIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) HEIDELBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób przygotowania form do druku offsetowego
B1 (11) 233023
(41) 2019 03 25
(51) B41M 1/14 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
(21) 423638
(22) 2017 11 29
(30) 17461612.8
2017 09 23
EP
(72) KUNSTETTER ANDRZEJ, Warszawa (PL); CHMIELEWSKI
MAREK, Wyszków (PL); JASIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) HEIDELBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania dokumentów drukowanych możliwych
do zweryfikowania
B1 (11) 232953
(41) 2019 01 02
(51) B60P 1/64 (2006.01)
B60S 11/00 (2006.01)
B66F 19/00 (2006.01)
B60R 9/06 (2006.01)
(21) 421965
(22) 2017 06 21
(72) JEDUT BARTŁOMIEJ, Kamionka (PL); PONIEWAŻ GRZEGORZ,
Lublin (PL); DROŹDZIEL PAWEŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przystawka sprzęgowa
B1 (11) 232908
(41) 2017 11 20
(51) B60P 7/08 (2006.01)
(21) 417221
(22) 2016 05 16
(72) CZARNUCH ARKADIUSZ, Drobnice (PL); KACZOR MACIEJ,
Wichernik (PL)
(73) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) Obrzeże boczne naczepy wraz z elementami umożliwiającymi
blokowanie ładunku
B1 (11) 232917
(41) 2018 10 22
(51) B60P 7/08 (2006.01)
(21) 421290
(22) 2017 04 12
(72) ZAWIESKA SŁAWOMIR WŁADYSŁAW, Siedlce (PL);
MARTYNIUK MICHAŁ, Zabłocie (PL)
(73) BOZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ujrzanów (PL)
(54) Klamra do napinania pasa
B1 (11) 232909
(41) 2016 12 05
(51) B61H 9/02 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
(21) 417313
(22) 2016 05 25
(30) 102015108277.2
2015 05 26
DE
(72) MANASSE JAN, Ahlen (DE)
(73) SMT Scharf GmbH, Hamm (DE)
(54) Mechanizm hamulcowy jednoszynowej kolejki podwieszanej
B1 (11) 232961
(41) 2019 05 06
(51) B61L 3/24 (2006.01)
H04L 27/04 (2006.01)
(21) 427624
(22) 2018 10 31
(30) PV2017-687
2017 10 31
(72) DOHNALEK PAVEL, Veverska Bityska (CZ)

CZ
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(73) AŽD PRAHA S.R.O., Praga (CZ)
(54) Sposób działania jednostki pokładowej automatycznego systemu ochrony pociągu i urządzenie pokładowe automatycznego
systemu ochrony pociągu do realizacji sposobu
B1 (11) 232873
(41) 2015 12 07
(51) B62D 63/06 (2006.01)
B60P 7/10 (2006.01)
(21) 408380
(22) 2014 05 30
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Wózek sadowniczy pomocniczy, zwłaszcza do transportu palet
skrzyniowych
B1 (11) 233088
(41) 2018 08 13
(51) B62D 63/06 (2006.01)
B62D 21/20 (2006.01)
(21) 420482
(22) 2017 02 09
(72) MEDWID MARIAN, Poznań (PL); CZERWIŃSKI JAROSŁAW,
Czerwonak (PL); STAWECKI WŁODZIMIERZ, Swarzędz (PL);
MERKISZ-GURANOWSKA AGNIESZKA, Chyby (PL); KRÓLIKOWSKI
JAROSŁAW, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54) Czteroosiowa przyczepa kontenerowa, zwłaszcza do transportu
kontenerów serii ISO po drogach kołowych
B1 (11) 233069
(41) 2018 06 18
(51) B62M 1/24 (2013.01)
B62M 1/00 (2010.01)
B62K 15/00 (2006.01)
(21) 419795
(22) 2016 12 14
(72) BUJALSKA ANNA, Zielona Góra (PL)
(73) MIECZKOWSKA MALWINA, Gdynia (PL)
(54) Rower z napędem dźwigniowym
B1 (11) 232972
(41) 2019 03 11
(51) B62M 1/26 (2013.01)
A63C 17/12 (2006.01)
B62K 5/02 (2013.01)
(21) 422648
(22) 2017 08 25
(72) GRZESZCZUK MARCIN, Zbydniów (PL)
(73) GRZESZCZUK MARCIN, Zbydniów (PL)
(54) Pojazd trójkołowy eliptyczny
B1 (11) 233074
(41) 2019 03 11
(51) B63C 11/22 (2006.01)
A62B 9/02 (2006.01)
F16L 37/08 (2006.01)
F16L 19/03 (2006.01)
(21) 422714
(22) 2017 08 31
(72) CZERNIK PIOTR, Góra (PL)
(73) XDEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Góra (PL)
(54) Pierwszy stopień automatu nurkowego
B1 (11) 232934
(41) 2015 02 02
(51) B63H 1/14 (2006.01)
B63H 1/18 (2006.01)
B63H 1/26 (2006.01)
(21) 404848
(22) 2013 07 25
(72) TREYWASZ ERNEST, Warszawa (PL)
(73) TREYWASZ ERNEST, Warszawa (PL)
(54) Pędnik
B1 (11) 232846
(51) B63H 16/06 (2006.01)
(21) 416492

(41) 2017 09 25
(22) 2016 03 14
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(72) PIEKARSKI ANATOL, Białystok (PL)
(73) PIEKARSKI ANATOL, Białystok (PL)
(54) Dulka uniwersalna
B1 (11) 232938
(41) 2017 06 19
(51) B64C 3/38 (2006.01)
B64C 33/02 (2006.01)
(21) 415288
(22) 2015 12 14
(72) DZIKOWICZ BOGUSŁAW, Tuczno Trzecie (PL)
(73) DZIKOWICZ BOGUSŁAW, Tuczno Trzecie (PL)
(54) Urządzenie do sterowania skrzydłami i składania skrzydeł pojazdu zwłaszcza samolotu
B1 (11) 232877
(41) 2017 11 06
(51) B65D 51/28 (2006.01)
B65D 25/08 (2006.01)
(21) 416999
(22) 2016 04 26
(72) SZYROKI GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) SZYROKI GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(54) Nakrętka kontentowa
B1 (11) 233045
(41) 2018 10 08
(51) B65D 85/68 (2006.01)
B64F 5/50 (2017.01)
(21) 421222
(22) 2017 04 07
(72) DEMIANOVICH NICHOLAS, Greenville (US); MARAŃSKI
TOMASZ, Warszawa (PL); PUTOWSKI JAKUB MIŁOSZ,
Warszawa (PL); DZIĘCIOŁ PIOTR KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
JAKUBCZAK PRZEMYSŁAW MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Układ i sposób do sprzęgania zespołu maszynowego z podstawą
B1 (11) 233039
(41) 2018 02 26
(51) B65D 88/12 (2006.01)
B65D 88/54 (2006.01)
B65D 90/54 (2006.01)
(21) 418436
(22) 2016 08 23
(72) WITCZAK MARCIN, Toruń (PL)
(73) LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Kontener
B1 (11) 233077
(41) 2017 01 30
(51) B65G 45/18 (2006.01)
(21) 414629
(22) 2015 10 31
(72) SCHINDLER GRZEGORZ, Źródła (PL)
(73) SCHINDLER GRZEGORZ MAK-POL, Źródła (PL)
(54) Sposób oczyszczania taśmy stromego podajnika taśmowego
B1 (11) 232962
(41) 2019 01 14
(51) B65H 37/02 (2006.01)
(21) 422090
(22) 2017 07 03
(72) WOJNOWSKI STANISŁAW, Siedlisko (PL)
(73) WOJNOWSKI STANISŁAW, Siedlisko (PL)
(54) Kaseta dozująca z taśmą naprawczą
B1 (11) 233006
(41) 2018 11 19
(51) B66C 1/42 (2006.01)
E01C 19/52 (2006.01)
(21) 421613
(22) 2017 05 17
(72) SAŁAMAJ DARIUSZ, Rudka Kozłowiecka (PL)
(73) SAŁAMAJ DARIUSZ, Rudka Kozłowiecka (PL)
(54) Ręczny chwytak wielofunkcyjny
B1 (11) 232982
(41) 2015 03 16
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 405338
(22) 2013 09 13
(72) NIEMIROWICZ KATARZYNA, Białystok (PL); CAR HALINA,
Białystok (PL); KRĘTOWSKI RAFAŁ, Białystok (PL); CECHOWSKA-
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-PASKO MARZENA, Białystok (PL); WILCZEWSKA AGNIESZKA
ZOFIA, Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL);
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Sposób otrzymywania multifunkcjonalnego nanosystemu
B1 (11) 233084
(41) 2017 01 16
(51) C01B 15/013 (2006.01)
B01D 3/00 (2006.01)
(21) 413099
(22) 2015 07 14
(72) RARATA GRZEGORZ, Warszawa (PL); ROKICKA KAROLINA,
Warszawa (PL); SURMACZ PAWEŁ, Żurawnica (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Jednostopniowy sposób otrzymywania nadtlenku wodoru
klasy HTP ( High Test Peroxide) do zastosowań napędowych i układ
do jego otrzymywania
B3 (11) 232900
(41) 2016 08 16
(51) C01B 31/04 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(21) 411219
(22) 2015 02 09
(61) 226369
(72) LEGOCKA IZABELLA, Warszawa (PL); JANKOWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); KIJOWSKA DOROTA, Wola Gołkowska (PL);
GÓRECKA EWA, Warszawa (PL); SZCZEPANKOWSKA BARBARA,
Warszawa (PL); MODZELEWSKA ANNA, Warszawa (PL); WANTUCH
WIESŁAW, Libiąż (PL); CHOLEWA JANUSZ, Alwernia (PL); FIGURA
MARCIN, Kraków (PL); URBAŃCZYK LESZEK, Chrzanów (PL); LENAR
JANUSZ, Alwernia (PL); LASEK BARTŁOMIEJ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL); ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia (PL)
(54) Sposób modyfikacji grafitu ekspandującego i zastosowanie
modyfikowanego grafitu
B1 (11) 232998
(41) 2018 08 27
(51) C01B 32/198 (2017.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
(21) 420628
(22) 2017 02 23
(72) FEIST BARBARA, Katowice (PL); NYCZ JACEK, Chorzów (PL);
SCHAB-BALCERZAK EWA, Zabrze (PL); SITKO RAFAŁ, Sosnowiec
(PL); SZALA MARCIN, Chorzów (PL); KOCOT KARINA, Zaborze (PL);
WANTULOK JAKUB, Wisła (PL); KUCZERA JUSTYNA, Rybnik (PL);
OŚMIAŁOWSKI BORYS, Bydgoszcz (PL); GRELA IZABELA,
Bydgoszcz (PL); MROCZYŃSKA KARINA, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Tlenek grafenu modyfikowany 5-amino-1,10-fenantroliną
B1 (11) 232899
(41) 2016 09 26
(51) C01B 39/02 (2006.01)
B01J 20/18 (2006.01)
(21) 411616
(22) 2015 03 16
(72) MIKUŁA JANUSZ, Kraków (PL); ŁACH MICHAŁ, Kraków (PL);
GRELA AGNIESZKA, Zembrzyce (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania zeolitów na bazie filipowickiego tufu
wulkanicznego
B1 (11) 232853
(51) C01G 25/06 (2006.01)
C01G 27/06 (2006.01)
(21) 403862

(41) 2014 11 24
(22) 2013 05 13
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(72) SMOLIK MAREK, Gliwice (PL); JAKÓBIK-KOLON AGATA,
Kleszczów (PL); SKÓRA PAWEŁ, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania siarczanowych roztworów cyrkonu (IV)
i hafnu (IV) z ich roztworów szczawianowych metodą strąceniową
B1 (11) 232863
(41) 2016 12 19
(51) C02F 1/30 (2006.01)
B01D 61/14 (2006.01)
C02F 9/00 (2006.01)
(21) 412606
(22) 2015 06 09
(72) MOZIA SYLWIA, Szczecin (PL); JANUS MAGDALENA,
Kurów (PL); MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL);
BROŻEK PIOTR, Szczecin (PL); MAZUR JACEK, Szczecin (PL); BERING
SŁAWOMIRA, Szczecin (PL); TARNOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób oczyszczania ścieków pralniczych
B1 (11) 232861
(41) 2016 12 19
(51) C02F 1/30 (2006.01)
B01D 61/14 (2006.01)
C02F 9/00 (2006.01)
(21) 412607
(22) 2015 06 09
(72) MOZIA SYLWIA, Szczecin (PL); JANUS MAGDALENA,
Kurów (PL); MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL);
BROŻEK PIOTR, Szczecin (PL); MAZUR JACEK, Szczecin (PL); BERING
SŁAWOMIRA, Szczecin (PL); TARNOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL);
SIKORA ROMUALD, Mierzyn (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Sposób oczyszczania ścieków pralniczych
B1 (11) 232862
(41) 2016 12 19
(51) C02F 1/30 (2006.01)
C02F 1/78 (2006.01)
C02F 9/00 (2006.01)
B01D 61/14 (2006.01)
(21) 412609
(22) 2015 06 09
(72) MOZIA SYLWIA, Szczecin (PL); JANUS MAGDALENA,
Kurów (PL); MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL);
BROŻEK PIOTR, Szczecin (PL); MAZUR JACEK, Szczecin (PL); BERING
SŁAWOMIRA, Szczecin (PL); TARNOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL);
SIKORA ROMUALD, Mierzyn (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Sposób oczyszczania ścieków pralniczych
B1 (11) 232884
(41) 2018 04 23
(51) C04B 28/02 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
C04B 14/14 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
(21) 419103
(22) 2016 10 14
(72) OCHAB BARTŁOMIEJ, Dobrków (PL); JURCZYK GRZEGORZ,
Dębica (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE ELŻBIETA I JERZY PATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica (PL)
(54) Kompozyt cementowy o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
B1 (11) 232924
(51) C05C 9/00 (2006.01)
C07F 9/06 (2006.01)

(41) 2019 01 14
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(21) 423014
(22) 2017 09 29
(72) JAGODZIŃSKI TADEUSZ, Warzymice (PL); MATERNOWSKI
BOGDAN, Szczecin (PL)
(73) PHOENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Police (PL)
(54) Kompozycja zawierająca N-(n-butylo)-triamid kwasu tiofosforowego (NBPT) oraz sposób wytwarzania kompozycji
B1 (11) 232858
(41) 2017 08 16
(51) C05F 7/00 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C02F 9/04 (2006.01)
C02F 103/20 (2006.01)
(21) 416076
(22) 2016 02 08
(72) MAKARA AGNIESZKA, Ujezna (PL); KOWALSKI ZYGMUNT,
Cieszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób obróbki zawiesiny ciekłego odpadu pofermentacyjnego
B1 (11) 233029
(41) 2017 09 25
(51) C05F 15/00 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
(21) 416486
(22) 2016 03 14
(72) RAFALSKI RADOSŁAW IRENEUSZ, Żabi Róg (PL); RAFALSKA
KATARZYNA TERESA, Żabi Róg (PL); RAFALSKA AGATA MONIKA,
Żabi Róg (PL)
(73) SELMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Morąg (PL); RAFALSKI RADOSŁAW IRENEUSZ, Żabi Róg (PL)
(54) Sposób wytwarzania środka organiczno-mineralnego i środek
organiczno-mineralny
B1 (11) 233005
(41) 2017 12 04
(51) C05F 15/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
(21) 417361
(22) 2016 05 30
(72) WOŹNIAK JÓZEF, Poznań (PL)
(73) WOŹNIAK JÓZEF, Poznań (PL)
(54) Nawóz wieloskładnikowy zawierający składniki organiczne
i składniki wapniowe
B1 (11) 232954
(41) 2017 01 02
(51) C06B 23/00 (2006.01)
C06C 15/00 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
C08K 7/26 (2006.01)
(21) 412967
(22) 2015 06 30
(72) LIPKOWSKI JANUSZ, Warszawa (PL); KASAK BOGDAN,
Bydgoszcz (PL)
(73) FIREWORKS EUROPE INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Fajerwerki zawierające w swoim składzie związki metali ciężkich,
sposób ich otrzymywania, zastosowanie fajerwerków do ograniczenia skażenia środowiska związkami metali ciężkich z fajerwerków
oraz zastosowanie dodatków mineralnych w fajerwerkach
B1 (11) 230224
(51) C07C 15/14 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
C07C 25/18 (2006.01)
C07C 25/24 (2006.01)
C07C 63/331 (2006.01)
C07C 69/76 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)

(41) 2017 01 02
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(21) 412926
(22) 2015 06 28
(72) PIETRASZUK CEZARY, Wrocław (PL); OSTROWSKA SYLWIA,
Szczawin Kościelny (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA,
Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); MATUSSEK MAREK,
Katowice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); URBANIAK
WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(PL); INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania biaryli
B1 (11) 230225
(41) 2017 01 02
(51) C07C 15/14 (2006.01)
C07C 15/54 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
C07C 25/18 (2006.01)
C07C 25/24 (2006.01)
C07C 63/331 (2006.01)
C07C 69/76 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
(21) 412927
(22) 2015 06 28
(72) PIETRASZUK CEZARY, Wrocław (PL); OSTROWSKA SYLWIA,
Szczawin Kościelny (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA,
Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); MATUSSEK MAREK,
Katowice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); URBANIAK
WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(PL); INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,2-diaryloacetylenów
B1 (11) 232967
(41) 2017 07 03
(51) C07D 213/30 (2006.01)
C07D 213/20 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 415356
(22) 2015 12 23
(72) PRUKAŁA WIESŁAW, Poznań (PL); SŁABIAK ALEKSANDRA,
Leszno (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Nowe N-podstawione halogenki (E)-4’-hydroksy-3’-metoksy-2-azastilbenyliowe oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 233037
(41) 2018 01 03
(51) C07D 233/10 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C01B 33/113 (2006.01)
(21) 417696
(22) 2016 06 24
(72) ŻAK PATRYCJA, Poznań (PL); PIETRASZUK CEZARY,
Poznań (PL); BOLT MAŁGORZATA, Rumia (PL); LORKOWSKI JAN,
Poznań (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA
KATARZYNA, Zabrze (PL); SŁODEK ANETA, Zawiercie (PL); ZYCH
DAWID, Tarnowskie Góry (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(PL); INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Kompleksy platyny(0) zawierające N-heterocykliczne ligandy
karbenowe i ich zastosowanie
B1 (11) 232999
(41) 2017 06 19
(51) C07D 265/38 (2006.01)
C07D 265/34 (2006.01)
(21) 419156
(22) 2016 10 19
(72) WĄSIŃSKA-KAŁWA MAŁGORZATA, Wrocław (PL); SKARŻEWSKI
JACEK, Wrocław (PL); GIURG MIROSŁAW, Suszkowice (PL)
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(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Mono-acetylowane fenoksazonowe pochodne i analogi alkaloidów Cinchona oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 232936
(41) 2015 06 08
(51) C07D 317/60 (2006.01)
(21) 409728
(22) 2014 10 07
(72) GAWDZIK BARBARA, Zagnańsk (PL); WZOREK ALICJA,
Wilków (PL); MARCINKOWSKA MAGDALENA, Kielce (PL); KULA
JÓZEF, Łodź (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Kielce
(PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Nowy ester o zapachu ziołowym z nutą dojrzałej gruszki i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 233080
(41) 2017 02 27
(51) C07D 498/04 (2006.01)
A61K 31/424 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 413596
(22) 2015 08 19
(72) HERMAN-ANTOSIEWICZ ANNA, Gdańsk (PL); GUZOWKRZEMIŃSKA BEATA, Gdańsk (PL); FELCZYKOWSKA AGNIESZKA,
Gdynia (PL); KASSIOU MICHAEL, Sydney (AU); NARLAWAR
RAJESHWAR, Turnhout (BE)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Pochodne kwasu usninowego do zastosowania medycznego
B1 (11) 232855
(41) 2015 10 26
(51) C07F 9/53 (2006.01)
C07F 9/6571 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
C07F 9/28 (2006.01)
(21) 407902
(22) 2014 04 14
(72) SCHAB-BALCERZAK EWA, Zabrze (PL); NYCZ JACEK,
Gdynia (PL); WIĄCEK MAŁGORZATA, Tychy (PL); KONDRATOWICZ
FILIP, Gryfice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim (PL)
(54) P-winylobenzyle oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 232874
(41) 2017 01 02
(51) C07F 15/00 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
(21) 412928
(22) 2015 06 28
(72) PIETRASZUK CEZARY, Wrocław (PL); OSTROWSKA SYLWIA,
Szczawin Kościelny (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA,
Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); MATUSSEK MAREK,
Katowice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); URBANIAK
WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH,
Katowice (PL); INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Dimeryczny kompleks palladu(II) oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 232875
(41) 2017 01 02
(51) C07F 15/00 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
(21) 412929
(22) 2015 06 28
(72) PIETRASZUK CEZARY, Wrocław (PL); OSTROWSKA SYLWIA,
Szczawin Kościelny (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA,
Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); MATUSSEK MAREK,
Katowice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); URBANIAK
WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH,
Katowice (PL); INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Dimeryczny kompleks palladu(II) oraz sposób jego wytwarzania
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B1 (11) 232892
(41) 2018 10 08
(51) C08G 63/00 (2006.01)
C08G 63/08 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
(21) 421155
(22) 2017 04 03
(72) DZIENIA ANDRZEJ, Czeladź (PL); MAKSYM PAULINA, Gliwice
(PL); TAMACKA MAGDALENA, Bytom (PL); KAMIŃSKI KAMIL,
Sosnowiec (PL); PALUCH MARIAN, Imielin (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób ciśnieniowej polimeryzacji ɛ-kaprolaktonu
B1 (11) 233050
(41) 2018 12 17
(51) C08G 63/78 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C05C 9/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
(21) 421863
(22) 2017 06 09
(72) FLORJAŃCZYK ZBIGNIEW, Piastów (PL); RUCIŃSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); ANDREJAŃCZYK KATARZYNA,
Siedlce (PL); BORKOWSKA JUSTYNA, Nowosielec (PL);
CHORZEWSKI MATEUSZ, Płock (PL); CHUDZIK AGNIESZKA,
Gołaszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania i zastosowanie kompozytowego materiału
polimerowego
B1 (11) 232997
(41) 2018 03 12
(51) C08G 65/08 (2006.01)
C08G 65/12 (2006.01)
(21) 418635
(22) 2016 09 09
(72) GROBELNY ZBIGNIEW, Katowice (PL); SWINAREW ANDRZEJ,
Mysłowice (PL); JUREK-SULIGA JUSTYNA, Chrzanów (PL);
SKRZECZYNA KINGA, Psary-Kąty (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); ŁĘŻNIAK MARTA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania triblokowych makrodioli
B1 (11) 232911
(41) 2018 01 29
(51) C08G 65/10 (2006.01)
C08G 65/08 (2006.01)
(21) 418136
(22) 2016 07 28
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GROBELNY ZBIGNIEW,
Katowice (PL); JUREK-SULIGA JUSTYNA, Chrzanów (PL);
SKRZECZYNA KINGA, Psary-Kąty (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); ŁĘŻNIAK MARTA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania polieterodioli
B1 (11) 233020
(41) 2019 04 08
(51) C08G 69/28 (2006.01)
C08G 69/04 (2006.01)
(21) 423004
(22) 2017 09 29
(72) WIELGOSZ ZBIGNIEW, Warszawa (PL); JEZIÓRSKA REGINA,
Warszawa (PL); KOZIOŁ WIESŁAW, Tarnów (PL); STASIŃSKI JANUSZ,
Warszawa (PL); CHMIELAREK MICHAŁ, Żelechów (PL); PAWŁOWSKI
SŁAWOMIR, Grodzisk Mazowiecki (PL); FIRLIK SEBASTIAN,
Mszczonów (PL); WIECZOREK ZDZISŁAW,
Warszawa (PL); ZYGMUNT ALEKSANDRA, Tarnów (PL)
(73) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(54) Sposób wytwarzania poliftalamidów
B1 (11) 232920
(41) 2018 03 12
(51) C08G 77/395 (2006.01)
C08G 77/452 (2006.01)
C08G 77/50 (2006.01)
C08G 73/00 (2006.01)
C08G 79/04 (2006.01)
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(21) 422569
(22) 2017 08 16
(72) BROL ANNA, Boronów (PL); SOROKA MIROSŁAW,
Wrocław (PL); WITKOWSKA ALEKSANDRA, Wrocław (PL); STALA
ŁUKASZ, Bełchatów (PL); WITKOWSKI TADEUSZ, Wrocław (PL);
KLOCKAR-CIEPACZ MAGDALENA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Żywice siloksanowo-poliamfolitowe pochodne 3-aminopropylosiloksanu, polialkilenopoliamin i kwasu dimetylofosfinowego
oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 232993
(41) 2018 01 29
(51) C08J 3/12 (2006.01)
B29B 9/02 (2006.01)
B29B 9/10 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08F 10/02 (2006.01)
C08F 110/02 (2006.01)
(21) 417987
(22) 2016 07 16
(72) KRYSZTOFIK ŁUKASZ MARCIN, Płock (PL); ZAKARZECKI
MARCIN, Augustów (PL)
(73) WIWAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płock (PL)
(54) Sposób produkcji wosku zmikronizowanego
B1 (11) 233047
(41) 2018 12 03
(51) C08J 5/04 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C08K 7/02 (2006.01)
B32B 27/38 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
(21) 421688
(22) 2017 05 24
(72) SZMECHTYK TOMASZ, Łódź (PL); STRZELEC KRZYSZTOF,
Brzeziny (PL); SIENKIEWICZ NATALIA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstw naprawczych przeznaczonych
do samonaprawiających się laminatów epoksydowych oraz sposób
wytwarzania samonaprawiającego się laminatu epoksydowego
B1 (11) 232902
(41) 2017 01 16
(51) C08J 5/14 (2006.01)
C09K 3/14 (2006.01)
B24D 3/34 (2006.01)
(21) 413047
(22) 2015 07 07
(72) STRZEMIECKA BEATA, Poznań (PL); CHEHIMI MOHAMED
MEHDI, Paryż (FR); VOELKEL ADAM, Poznań (PL); SANDOMIERSKI
MARIUSZ, Janikowo (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania ścierniwa syntetycznego na bazie elektrokorundu
B1 (11) 233019
(41) 2019 03 11
(51) C08K 7/18 (2006.01)
C08K 7/20 (2006.01)
C08K 9/00 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 175/04 (2006.01)
(21) 422793
(22) 2017 09 08
(72) RYTLEWSKI PIOTR, Bydgoszcz (PL); JAGODZIŃSKI
BARTŁOMIEJ, Bydgoszcz (PL); MORACZEWSKI KRZYSZTOF,
Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, Bydgoszcz (PL)
(54) Składnik powłok polimerowych i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 233079
(51) C08L 17/00 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
(21) 410607

(41) 2016 06 20
(22) 2014 12 18
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(72) DĘBEK CEZARY, Warszawa (PL); OSTASZEWSKA URSZULA,
Pruszków (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Mieszanka na bazie surowców odpadowych i wtórnych
do otrzymywania gumy twardej oraz jej zastosowanie
B1 (11) 232983
(41) 2015 09 28
(51) C08L 91/06 (2006.01)
C09D 191/06 (2006.01)
B01F 3/00 (2006.01)
(21) 407561
(22) 2014 03 17
(72) ANTOSZ ARTUR, Kraków (PL); SYREK HALINA,
Kraków (PL); PTAK STEFAN, Gorlice (PL); BARTYZEL ANNA,
Kraków (PL); KAPELAK JACEK, Kraków (PL); GAWLAK-JÓZEFCZYK
URSZULA, Kraków (PL); WILK WOJCIECH, Świniary (PL); KACZOR
TADEUSZ, Kraków (PL); PIROWSKI ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Mikroemulsja woskowa na bazie wysokotopliwych wosków
syntetycznych i sposoby jej wytwarzania
B1 (11) 232978
(41) 2018 10 22
(51) C09D 5/00 (2006.01)
C09D 5/16 (2006.01)
C09D 7/12 (2006.01)
(21) 421304
(22) 2017 04 13
(72) TORŁOP BOGUMIŁ, Pelplin (PL)
(73) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brześć Kujawski (PL)
(54) Wodna farba dyspersyjna mikrobiologicznie aktywna i odstraszająca owady
B1 (11) 232930
(41) 2013 12 09
(51) C09D 5/34 (2006.01)
C09K 3/10 (2006.01)
(21) 404008
(22) 2013 05 22
(72) PRZYDANEK PAWEŁ, Poznań (PL); ROSICKI KRZYSZTOF,
Luboń (PL); RUBIK KRZYSZTOF, Śrem (PL)
(73) NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Komorniki (PL)
(54) Sposób kontrolowania jednorodności zmieszania składników
szpachlówki dwuskładnikowej
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(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Ścierniwo syntetyczne na bazie elektrokorundu oraz sposób
jego wytwarzania
B1 (11) 233028
(41) 2017 08 16
(51) C10G 1/10 (2006.01)
(21) 416102
(22) 2016 02 11
(72) ŁATKA ANDRZEJ, Oława (PL); SZYNDLER TOMASZ, Jaworzno (PL);
MAŁECKI STANISŁAW, Zabierzów (PL); JAROSZ PIOTR, Kraków (PL);
KIHL JAN, Katowice (PL); SOWIŃSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) BATERPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL); FAIR INWEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób recyklingu materiałów z tworzyw sztucznych, w tym
materiałów polietylenowych, a zwłaszcza przekładek akumulatorowych
B1 (11) 232896
(41) 2019 01 02
(51) C10G 73/40 (2006.01)
B01F 3/08 (2006.01)
C08L 91/08 (2006.01)
C07H 15/06 (2006.01)
(21) 421939
(22) 2017 06 19
(72) GNIADY JAN, Kędzierzyn-Koźle (PL); IŁOWSKA JOLANTA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); SZMATOŁA MICHAŁ, Katowice (PL);
GRABOWSKI RAFAŁ, Gliwice (PL); DEJNEGA BRONISŁAW,
Kędzierzyn-Koźle (PL); WOCH JULIA, Gliwice (PL); BUBICZ
JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); HAAS WITOLD,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KUBICA RENATA, Bierawa (PL); FISZER
RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); NOWICKI JANUSZ,
Kędzierzyn-Koźle (PL); PRZYBYSZ KAZIMIERZ, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ „BLACHOWNIA”,
Kędzierzyn-Koźle (PL); PRZYBYSZ KAZIMIERZ, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania emulsji parafinowej
B1 (11) 233075
(41) 2017 05 22
(51) C10J 3/20 (2006.01)
(21) 414823
(22) 2015 11 16
(72) ROSZKOWSKI STANISŁAW, Chmielno (PL)
(73) EKO-WYSYPISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chmielno (PL)
(54) Urządzenie do zgazowania odpadów komunalnych z tworzyw
sztucznych

B1 (11) 233048
(41) 2018 12 17
(51) C09D 133/08 (2006.01)
C08K 3/10 (2018.01)
C08K 3/34 (2006.01)
B05D 5/04 (2006.01)
(21) 421796
(22) 2017 06 05
(72) JUCHKIEWICZ TOMASZ, Opole (PL)
(73) ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Kompozycja powlekająca materiał zwłaszcza poliestrowy przeznaczony do druku wielkoformatowego

B1 (11) 232905
(41) 2016 11 21
(51) C10L 5/48 (2006.01)
C10L 5/46 (2006.01)
F23G 5/02 (2006.01)
C04B 18/06 (2006.01)
(21) 415265
(22) 2015 12 17
(72) ŁĄCZNY JACEK, Tychy (PL); ŚWINDER HENRYK,
Zabrze (PL); RÓG LEOKADIA, Jaworzno (PL); IWASZENKO
SEBASTIAN, Sosnowiec (PL); ORSZULIK EUGENIUSZ, Katowice (PL);
GUZY JUSTYNA, Mikołów (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania paliwa bezodpadowego

B1 (11) 232845
(41) 2017 01 16
(51) C09K 3/14 (2006.01)
C08J 5/14 (2006.01)
C09D 4/00 (2006.01)
C09C 1/40 (2006.01)
C09C 3/08 (2006.01)
B24D 3/34 (2006.01)
(21) 413048
(22) 2015 07 07
(72) STRZEMIECKA BEATA, Poznań (PL); CHEHIMI MOHAMED
MEHDI, Paryż (FR); VOELKEL ADAM, Poznań (PL); SANDOMIERSKI
MARIUSZ, Janikowo (PL)

B1 (11) 233034
(41) 2017 09 25
(51) C10M 125/04 (2006.01)
(21) 416573
(22) 2016 03 21
(72) FRANEK JERZY, Czechowice-Dziedzice (PL); OSIKA MARCIN,
Chrzanów (PL); KUTA ARKADIUSZ, Kraków (PL); RĘKAS ARTUR,
Kraków (PL); LATOS TOMASZ, Nagłowice (PL); MILCZANOWSKI
MATEUSZ, Wolbrom (PL)
(73) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Środek smarny przeznaczony do przeróbki plastycznej metali
na zimno
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B1 (11) 232964
(41) 2014 08 04
(51) C12G 3/04 (2006.01)
C12G 3/06 (2006.01)
A23C 13/00 (2006.01)
(21) 402617
(22) 2013 01 31
(72) BEKER WILHELM, Olesno (PL)
(73) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W OLEŚNIE,
Olesno (PL)
(54) Wyrób alkoholowy
B1 (11) 232906
(41) 2017 07 31
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
(21) 415947
(22) 2016 01 28
(72) HECZKO PIOTR, Kraków (PL); STRUS MAGDALENA,
Kraków (PL); SAPIŃSKI DARIUSZ, Wysokie Mazowieckie (PL);
ŁAPIŃSKA HANNA, Wysokie Mazowieckie (PL)
(73) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie (PL); PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Nowy szczep Lactobacillus plantarum PL4
B1 (11) 232939
(41) 2014 07 21
(51) C22B 11/00 (2006.01)
C02F 1/70 (2006.01)
C02F 103/16 (2006.01)
(21) 402414
(22) 2013 01 11
(72) WOJNICKI MAREK, Gnojnik (PL); KWOLEK PRZEMYSŁAW,
Markowa (PL); SZACIŁOWSKI KONRAD, Karnowice (PL); FITZNER
KRZYSZTOF, Kraków (PL); PACŁAWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie BiVO4 do odzysku metalicznego złota z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe
B1 (11) 233035
(41) 2017 10 09
(51) C22C 21/02 (2006.01)
(62) 414496
(21) 417014
(22) 2015 10 27
(72) GRABOŃ EMIL, Andrychów (PL)
(73) ZAKŁAD NARZĘDZIOWY PRODNARZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów (PL)
(54) Sposób niskociśnieniowego odlewania kokilowego zaworów,
zwłaszcza urządzeń gaśniczych
B1 (11) 232878
(41) 2018 01 03
(51) C22C 38/04 (2006.01)
C22C 38/12 (2006.01)
C22C 38/38 (2006.01)
(21) 417811
(22) 2016 07 01
(72) TĘCZA GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW (PL)
(54) Staliwo wysokomanganowe o podwyższonej odporności
na ścieranie
B1 (11) 232898
(41) 2014 10 27
(51) C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/22 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
(21) 406397
(22) 2013 12 06
(72) MAZUR MICHAŁ, Wrocław (PL); DOMARADZKI JAROSŁAW,
Wrocław (PL); KACZMAREK DANUTA, Wrocław (PL); WOJCIESZAK
DAMIAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania cienkich warstw TiO2 o podwyższonej
twardości i cienka warstwa TiO2 o podwyższonej twardości
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B1 (11) 232963
(41) 2008 08 18
(51) D01D 5/08 (2006.01)
(21) 381739
(22) 2007 02 12
(72) BINIAŚ WŁODZIMIERZ, Czechowice-Dziedzice (PL); BINIAŚ
DOROTA, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób elektroprzędzenia i reaktor do elektroprzędzenia
B1 (11) 232947
(41) 2018 01 29
(51) D06F 39/00 (2006.01)
D06F 39/08 (2006.01)
(21) 418015
(22) 2016 07 18
(72) SZTANDERA JACEK, Bezrzecze (PL); CZUBA PIOTR, Szczecin (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SPRZĘTU
POŻARNICZEGO I OCHRONNEGO SUPON SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczecin (PL)
(54) System wykorzystania wody do prania
B1 (11) 233002
(41) 2018 08 13
(51) E01B 7/24 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
(21) 420490
(22) 2017 02 10
(72) KIRAGA KAMIL, Radom (PL)
(73) KIRAGA KAMIL, Radom (PL)
(54) Sposób indukcyjnego ogrzewania rozjazdów kolejowych
B1 (11) 232876
(41) 2017 01 02
(51) E01F 9/60 (2016.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04F 11/18 (2006.01)
(21) 416563
(22) 2016 03 21
(72) POSMYK MARCIN, Pietrowice Wielkie (PL)
(73) POSMYK ALEKSANDRA P.P.H.U. KAMEX,
Pietrowice Wielkie (PL)
(54) Element maskujący słupka lub rury
B1 (11) 232851
(41) 2018 06 18
(51) E01H 5/06 (2006.01)
(21) 419796
(22) 2016 12 14
(72) STOLARSKI ANTONI, Białystok (PL); IWANOWICZ IRENEUSZ,
Narew (PL); ROGOWSKI GRZEGORZ, Białystok (PL)
(73) SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabłudów (PL)
(54) Mechanizm uchylny listwy zgarniającej pługa
B1 (11) 233078
(41) 2016 11 21
(51) E02B 3/04 (2006.01)
E02B 3/10 (2006.01)
E02B 7/00 (2006.01)
(21) 412336
(22) 2015 05 14
(72) LEWICKI GRZEGORZ RYSZARD, Płock (PL); BOROWSKI
MARIAN, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL); BOROWSKI MARIAN OŚRODEK
INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY LOGIS, Warszawa (PL)
(54) Mobilna, modułowa zapora przeciwpowodziowa
B1 (11) 232948
(41) 2018 09 10
(51) E02D 29/045 (2006.01)
E02D 31/00 (2006.01)
E21B 7/00 (2006.01)
(21) 420760
(22) 2017 03 07
(72) BARGIEL MACIEJ, Izabelin (PL)
(73) BARGIEL MACIEJ TNK PROJEKT, Izabelin (PL)
(54) Urządzenie do bezwykopowego formowania w gruncie przegród betonowych, zwłaszcza zbiorników akumulujących ciepło
B1 (11) 232901
(51) E03C 1/04 (2006.01)

(41) 2017 01 02

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

E03C 1/042 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 27/00 (2006.01)
E03C 1/02 (2006.01)
E03C 1/00 (2006.01)
(21) 412902
(22) 2015 06 29
(72) PIOTROWSKA ANNA, Leszno (PL); KAMINIARZ RAFAŁ MARCIN,
Kraków (PL)
(73) PIOTROWSKA ANNA, Lublin (PL); KAMINIARZ RAFAŁ MARCIN,
Kraków (PL)
(54) Bateria
B1 (11) 232935
(41) 2018 01 15
(51) E03F 5/22 (2006.01)
(62) 401396
(21) 420404
(22) 2012 10 29
(72) KORZENIOWSKI JANUSZ ANTONI, Calgary (CA)
(73) KORZENIOWSKI JANUSZ ANTONI, Calgary (CA)
(54) System przepompowywania ścieków
B1 (11) 233011
(41) 2016 01 18
(51) E04B 1/24 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 409253
(22) 2014 08 25
(72) OLSZOWSKI MICHAŁ, Bytom (PL)
(73) ZEMAN HALE-DACHY-FASADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice (PL)
(54) Wielościenny węzeł do łączenia struktur przestrzennych
B1 (11) 232958
(41) 2016 11 07
(51) E04B 1/58 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
E04B 7/00 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
(21) 412207
(22) 2015 05 01
(72) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(73) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(54) Wspornik konstrukcji belkowej, zwłaszcza belkowej więźby
dachowej
B1 (11) 232946
(41) 2017 09 25
(51) E04B 1/74 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
(21) 416477
(22) 2016 03 13
(72) FRYJEWICZ PIOTR, Zakopane (PL)
(73) FRYJEWICZ PIOTR, Zakopane (PL)
(54) Ściana izolacyjna budynku
B1 (11) 232942
(41) 2016 06 06
(51) E04B 1/86 (2006.01)
B32B 21/13 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
E04C 2/36 (2006.01)
E04F 13/075 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)
(21) 410310
(22) 2014 11 28
(72) SMARDZEWSKI JERZY, Poznań (PL); KAMISIŃSKI TADEUSZ,
Zabierzów (PL); BATKO WOJCIECH, Rząska (PL); DZIURKA DOROTA,
Środa Wielkopolska (PL); MIRSKI RADOSŁAW, Śrem (PL); FLACH
ARTUR, Kraków (PL); PILCH ADAM, Wisła (PL); MAJEWSKI ADAM,
Inowrocław (PL); ROSZYK EDWARD, Kolniczki (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Akustyczna płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym oraz
sposób wytwarzania akustycznej płyty komórkowej z rdzeniem
listewkowym
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B1 (11) 233038
(41) 2018 01 29
(51) E04B 1/86 (2006.01)
(21) 417985
(22) 2016 07 15
(72) RYGALIK TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowo Podgórne (PL)
(54) Panel dźwiękochłonny i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 232986
(41) 2017 06 05
(51) E04C 1/41 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
(21) 415032
(22) 2015 11 30
(72) TRZASKOMA MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(73) DOLIŃSKI SZYMON, Warszawa (PL)
(54) Element budowlany
B1 (11) 233036
(41) 2017 12 04
(51) E04C 1/41 (2006.01)
E04B 2/08 (2006.01)
(21) 417310
(22) 2016 05 24
(72) TRZASKOMA MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(73) TRZASKOMA MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(54) Element murowy z rdzeniem termoizolacyjnym
B1 (11) 232970
(41) 2018 06 18
(51) E04C 5/16 (2006.01)
(21) 419836
(22) 2016 12 15
(72) MROZIŃSKI JAKUB, Częstochowa (PL)
(73) MROZIŃSKA MAGDALENA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ICE-PLAST,
Wręczyca Wielka (PL)
(54) Dystans budowlany
B1 (11) 233031
(41) 2006 05 15
(51) E04F 19/04 (2006.01)
(21) 370968
(22) 2004 11 02
(72) GALAS ADAM, Suwałki (PL)
(73) GALAS ADAM SŁAWOMIR, Suwałki (PL)
(54) Zestaw listwy, zwłaszcza listwy przypodłogowej
B1 (11) 232923
(41) 2019 03 25
(51) E04H 12/28 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
(21) 422859
(22) 2017 09 15
(72) KORDYLAK MARIUSZ, Dębianki (PL)
(73) HENKOR J.M. KORDYLAK SPÓŁKA JAWNA, Dębianki (PL)
(54) Komin z wkładem stalowym
B1 (11) 233054
(41) 2018 08 13
(51) E05B 5/00 (2006.01)
E05B 13/00 (2006.01)
E05B 35/12 (2006.01)
(21) 422803
(22) 2017 11 22
(72) SAK PIOTR, Jeziernia (PL)
(73) RAK ROMAN ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO
PRODUKCYJNY, Tomaszów Lubelski (PL)
(54) Mechanizm ryglowy
B1 (11) 232894
(41) 2018 10 22
(51) E05B 19/22 (2006.01)
(21) 421270
(22) 2017 04 11
(72) SZCZYTKO JACEK, Kwirynów (PL); NIEŻURAWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); STAWICKI PIOTR, Brzączowice (PL); BARTYLAK
MACIEJ, Tomaszów Mazowiecki (PL); MORAWIECKI PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Układ klucza i zamka ze wskazaniem zamknięcia zamka oraz
sposób sygnalizacji zamknięcia zamka
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B1 (11) 233042
(41) 2018 07 16
(51) E06B 3/58 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 420112
(22) 2017 01 04
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Skrzydło drzwiowe
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Pretoria (ZA); SKEA THEUNS FICHARDT, Centurion (ZA); DE SOUSA
JOAQUIM ANTONIO SOARES, Brackendows (ZA)
(73) Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale (US)
(54) Sposób wybierania materiału ze ściany wyrobiska, maszyna
górnicza do wrębiania w ścianę wyrobiska

B1 (11) 233041
(41) 2018 07 16
(51) E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
(21) 420111
(22) 2017 01 04
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Skrzydło drzwiowe

B1 (11) 232903
(41) 2017 04 10
(51) E21D 11/04 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
(21) 414320
(22) 2015 10 08
(72) PELC RYSZARD, Bytom (PL); PYTLIK ANDRZEJ,
Piekary Śląskie (PL); MIELOCH TOMASZ, Środa Wielkopolska (PL)
(73) MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikołów (PL)
(54) Okładzina górnicza

B1 (11) 232847
(41) 2016 11 07
(51) E06B 7/36 (2006.01)
E05C 1/06 (2006.01)
(21) 416670
(22) 2016 03 29
(72) BARSZCZ JAROSŁAW, Poznań (PL)
(73) BARSZCZ JAROSŁAW BARKEY FIRMA ZABEZPIECZENIOWA,
Poznań (PL)
(54) Drzwi

B1 (11) 233043
(41) 2018 01 15
(51) E21D 11/28 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
(21) 420121
(22) 2016 12 31
(72) ROTKEGEL MAREK, Katowice (PL); SZOT ŁUKASZ, Bytom (PL);
RAJWA SYLWESTER, Ruda Śląska (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Rozpora górnicza

B1 (11) 233083
(41) 2019 04 23
(51) E06B 9/326 (2006.01)
E05B 73/00 (2006.01)
E05F 11/04 (2006.01)
(21) 423156
(22) 2017 10 13
(72) MALEJKA MACIEJ, Babice (PL)
(73) MALEJKA MACIEJ, Babice (PL)
(54) Element blokujący linkę

B1 (11) 233056
(41) 2019 03 25
(51) E21F 17/18 (2006.01)
E21F 17/00 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
(21) 422868
(22) 2017 09 15
(72) CADER MACIEJ, Zielonka (PL); KOCIEL PIOTR, Serokomla (PL);
KRAKÓWKA TOMASZ, Warszawa (PL); KASPRZYCZAK LESZEK,
Katowice (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Obudowa nadciśnieniowa dedykowana do stref zagrożonych
wybuchem

B1 (11) 233046
(41) 2018 11 19
(51) E06B 11/02 (2006.01)
E06B 3/48 (2006.01)
E05D 15/26 (2006.01)
(21) 421514
(22) 2017 05 05
(72) KOZIK TOMASZ, Gierałtowice (PL)
(73) KOZIK TOMASZ, Gierałtowice (PL)
(54) Mechanizm do wymuszania ruchu skrzydła bramy harmonijkowej
B1 (11) 232888
(41) 2018 07 02
(51) E21B 43/26 (2006.01)
C09K 8/70 (2006.01)
G01N 11/00 (2006.01)
(21) 420093
(22) 2016 12 30
(72) WILK KLAUDIA, Krosno (PL); MASŁOWSKI MATEUSZ,
Zręcin (PL); KASZA PIOTR, Krosno (PL); CZUPSKI MAREK, Iwonicz (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób wytworzenia uszkodzenia przestrzeni porowej rdzenia
formacji skalnej powstałego podczas zabiegów hydraulicznego
szczelinowania spienionymi płynami szczelinującymi oraz układ
pomiarowy do określania uszkodzenia przestrzeni porowej rdzenia
przez płyny szczelinujące
B1 (11) 233012
(41) 2016 01 18
(51) E21C 25/16 (2006.01)
E21C 31/04 (2006.01)
E21C 35/00 (2006.01)
(62) 385978
(21) 409805
(22) 2008 08 29
(30) 11/849262
2007 08 31
US
(72) DE ANDRADE ALEX FREIRE, Johannesburg (ZA); VELDMAN
CHARL CHRISTO, Pretoria (ZA); MÖLLER ARTHUR KENNETH,

B1 (11) 233053
(41) 2019 03 11
(51) F01D 1/36 (2006.01)
(21) 422704
(22) 2017 08 31
(72) JĘDRZEJEWSKI ŁUKASZ, Gdańsk (PL); LAMPART PIOTR,
Olsztyn (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL); ENERGA
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(54) Turbina Tesli dla układów ORC pracujących z czynnikami niskowrzącymi i średniotemperaturowymi
B1 (11) 233040
(41) 2018 05 21
(51) F01D 11/00 (2006.01)
F01D 17/08 (2006.01)
F16J 15/00 (2006.01)
(21) 419500
(22) 2016 11 17
(72) JOACHIMIAK DAMIAN, Poznań (PL); KRZYŚLAK PIOTR, Mosina (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Uszczelnienie maszyn przepływowych oraz sposób kontroli
stopnia zużycia uszczelnienia i wartości przecieku czynnika roboczego maszyn przepływowych
B1 (11) 232996
(41) 2017 09 11
(51) F01D 25/12 (2006.01)
F02C 7/12 (2006.01)
B05B 1/14 (2006.01)
(21) 416449
(22) 2016 03 10
(72) KUCABA-PIĘTAL ANNA, Rzeszów (PL); MARZEC KRZYSZTOF,
Rzeszów (PL)
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(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Układ chłodzenia płaskich elementów turbin silników lotniczych
B1 (11) 232886
(41) 2018 06 04
(51) F03B 11/06 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
(21) 419623
(22) 2016 11 28
(72) ZIĘTEK TOMASZ, Skawina (PL)
(73) ZIĘTEK TOMASZ EMSON-MAT, Skawina (PL)
(54) Pakiet łożyskowy
B1 (11) 232981
(41) 2019 02 11
(51) F03G 7/08 (2006.01)
F03G 3/00 (2006.01)
F16F 9/096 (2006.01)
F15B 21/14 (2006.01)
E01F 11/00 (2006.01)
G01L 25/00 (2006.01)
(21) 422389
(22) 2017 07 28
(72) KAZIÓW PIOTR, Wrocław (PL); CHRZANOWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); WANTUCH TOMASZ, Wysoka (PL)
(73) INSIGNIA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Naciskowy generator energii
B1 (11) 232933
(41) 2018 11 19
(51) F04B 11/00 (2006.01)
F16L 55/04 (2006.01)
F16F 9/06 (2006.01)
F15B 1/02 (2006.01)
(21) 424788
(22) 2018 03 06
(72) NOWAKOWSKI ŁUKASZ, Leszczyny (PL); DEPCZYŃSKI
WOJCIECH, Jasło (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); EKOKANWOD
CZYSZCZOŃ I PÓŁTORAK SPÓŁKA JAWNA, Nowy Korczyn (PL)
(54) Tłumik pulsacji ciśnienia
B1 (11) 233087
(41) 2018 06 04
(51) F04D 1/00 (2006.01)
F04D 17/00 (2006.01)
F04D 1/06 (2006.01)
(21) 419636
(22) 2016 11 30
(72) JANCZAK MARCIN, Grudziądz (PL)
(73) HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
(54) Pompa wielostopniowa
B1 (11) 232857
(41) 2017 05 22
(51) F16D 65/04 (2006.01)
F16D 65/16 (2006.01)
(21) 414757
(22) 2015 11 12
(72) ŚWIDER PIOTR, Łódź (PL); CHOŁUJ MARIUSZ, Płock (PL)
(73) NEO-TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płock (PL)
(54) Zacisk hamulca tarczowego
B1 (11) 232881
(41) 2018 02 26
(51) F16D 65/12 (2006.01)
(21) 418361
(22) 2016 08 16
(72) SAWCZUK WOJCIECH, Bogucin (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Tarcza hamulcowa
B1 (11) 233000
(51) F16H 13/12 (2006.01)
H02K 49/10 (2006.01)
F16H 49/00 (2006.01)

(41) 2018 06 04
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(21) 419733
(22) 2016 12 08
(72) FIJAŁKOWSKI LUCJAN, Jacków (PL); LUDWINEK KRZYSZTOF,
Kostomłoty Pierwsze (PL); NOWAKOWSKI ŁUKASZ, Leszczyny (PL);
DEPCZYŃSKI WOJCIECH, Jasło (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); FIJAŁKOWSKI
LUCJAN, Jacków (PL)
(54) Przekładnia magnetyczna
B1 (11) 232932
(41) 2019 03 11
(51) F16K 1/48 (2006.01)
F16K 11/044 (2006.01)
F16K 1/18 (2006.01)
(21) 422698
(22) 2017 08 30
(72) BEDNAREK BOGDAN, Sosnowiec (PL); JACHOWICZ ROMUALD,
Jaworzno (PL); PAJĄCZEK BOGUSŁAW, Katowice (PL); PŁATEK
IRENEUSZ, Będzin (PL); ŚLEBIODA WACŁAW, Katowice (PL)
(73) ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do zbiorników, zwłaszcza dla suchych materiałów drobnoziarnistych
B1 (11) 232850
(41) 2017 02 27
(51) F16K 17/19 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
(21) 414563
(22) 2015 10 27
(72) DZIURA-BARTKIEWICZ JAN, Kraków (PL)
(73) JAN DZIURA-BARTKIEWICZ, GRZEGORZ BARTKIEWICZ
PETROSTER SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(54) Zawór oddechowy zwłaszcza do instalacji gazowych i paliwowych
B1 (11) 233007
(41) 2018 04 09
(51) F16L 51/02 (2006.01)
F16L 27/12 (2006.01)
(21) 418957
(22) 2016 09 30
(72) TYMKIEWICZ BOGDAR, Gliwice (PL)
(73) TYMKIEWICZ BOGDAR, Gliwice (PL)
(54) Powłoka uszczelniająca na rury w kompensatorze rurowym
i kompensator rurowy liniowy
B1 (11) 233063
(41) 2019 05 06
(51) F16L 55/04 (2006.01)
F16K 47/02 (2006.01)
(21) 423245
(22) 2017 10 24
(72) KUBRAK MICHAŁ, Warszawa (PL); KODURA APOLONIUSZ,
Łomianki Dolne (PL); MITOSEK MAREK, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Dynamiczny stabilizator ciśnienia
B1 (11) 232922
(41) 2019 03 25
(51) F21V 17/16 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
(21) 422828
(22) 2017 09 12
(72) GUZDEK ANDRZEJ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna (PL)
(54) Sposób łączenia ramek opraw oświetleniowych
B1 (11) 233033
(41) 2017 09 11
(51) F23G 5/20 (2006.01)
(21) 416434
(22) 2016 03 08
(72) BUJAK JANUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTAŻOWE PROMONT
BUJAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(54) Piec obrotowy do utylizacji odpadów
B1 (11) 232882
(51) F23J 13/06 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)

(41) 2018 03 12
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(21) 418648
(22) 2016 09 10
(72) ADAMCZYK RAFAŁ, Nowy Wiśnicz (PL); CHWASTEK RAFAŁ,
Kłaj (PL)
(73) KOMINUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łężkowice (PL)
(54) Nasada kominowa
B1 (11) 232926
(41) 2018 12 03
(51) F23J 15/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
(21) 426242
(22) 2018 07 06
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych z komina
B1 (11) 232864
(41) 2018 12 03
(51) F23J 15/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
(21) 426243
(22) 2018 07 06
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina
B1 (11) 232865
(41) 2018 12 03
(51) F23J 15/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
(21) 426244
(22) 2018 07 06
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania spalin odprowadzanych kominem
B1 (11) 232866
(41) 2018 12 03
(51) F23J 15/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
(21) 426245
(22) 2018 07 06
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem
B1 (11) 232867
(41) 2018 12 03
(51) F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
(21) 426246
(22) 2018 07 06
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do absorpcyjnego oczyszczania i odzysku ciepła
ze spalin emitowanych z komina
B1 (11) 232868
(41) 2018 12 03
(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) 426247
(22) 2018 07 06
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do sekwencyjnego oczyszczania i odzysku ciepła
ze spalin emitowanych z komina
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B1 (11) 232869
(41) 2018 12 03
(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) 426248
(22) 2018 07 06
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do sekwencyjnego oczyszczania i odzysku ciepła
ze spalin odprowadzanych kominem
B1 (11) 233008
(41) 2018 01 29
(51) F23N 5/00 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
(21) 417989
(22) 2016 07 16
(72) BONJA MICHAŁ, Kołobrzeg (PL); SOKOLIKA KAROLA,
Malcanów (PL); RÓŻALSKI DARIUSZ, Zwoleń (PL); STEFAŃSKI
MAREK, Jeruzal (PL); KAKIETEK SŁAWOMIR, Żyrardów (PL)
(73) INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do jednoczesnego pomiaru stężeń składników gazowych wieloskładnikowej mieszaniny gazowej zwłaszcza składników gazowych spalin energetycznych ze spalania paliwa węglowego
w kotle energetycznym
B1 (11) 232927
(41) 2018 12 17
(51) F24B 1/192 (2006.01)
(21) 426545
(22) 2018 08 03
(72) MAJ GRZEGORZ, Józefów (PL)
(73) KOPERFAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo (PL)
(54) Mechanizm i sposób zamykania drzwiczek otwieranych na bok
we wkładach kominkowych z wielostronnym przeszkleniem
B1 (11) 232891
(41) 2018 09 24
(51) F24C 15/20 (2006.01)
(21) 420978
(22) 2017 03 23
(72) TOFIL LESZEK, Kielce (PL)
(73) TOFIL LESZEK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY TOFLESZ,
Kielce (PL)
(54) Okap kuchenny oraz sposób produkcji okapu kuchennego
B1 (11) 233015
(41) 2019 02 11
(51) F24D 3/10 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
(21) 422519
(22) 2017 08 10
(72) STACHNIK ŁUKASZ, Wiatowice (PL)
(73) STACHNIK ŁUKASZ RZT TECHNIKA GRZEWCZA, Wiatowice (PL)
(54) Rozdzielacz medium zespołu grzewczego
B1 (11) 232977
(41) 2018 08 13
(51) F24H 1/18 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F28F 9/013 (2006.01)
F16L 9/19 (2006.01)
(21) 420467
(22) 2017 02 07
(72) SIEMIEŃCZUK TOMASZ, Gdańsk (PL); PACHOLSKI ADAM,
Gdynia (PL); SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF, Tczew (PL); KOWALSKI
TOMASZ, Słupsk (PL); SAJ GRZEGORZ, Szczodrowo (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Podgrzewacz wody
B1 (11) 232949
(51) F24H 1/32 (2006.01)
F28F 3/14 (2006.01)
F28F 3/04 (2006.01)
F28D 9/00 (2006.01)

(41) 2018 09 24

Nr 8/2019
(21)
(72)
(73)
(54)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

420923
(22) 2017 03 21
KUŹMA MARIUSZ, Sopot (PL); PACHOLSKI ADAM, Gdynia (PL)
AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
Płytowy opalany wymiennik ciepła

B1 (11) 233044
(41) 2018 08 13
(51) F24H 1/36 (2006.01)
F28D 7/08 (2006.01)
F28D 9/00 (2006.01)
(21) 420339
(22) 2017 01 30
(72) TALARCZYK RYSZARD, Ruda Śląska (PL); LAPINIAK ADAM,
Regen (DE); GALON JÓZEF, Wielka Wieś (PL)
(73) TALARCZYK RYSZARD ZAKŁAD DOŚWIADCZALNO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWY NEO-TECH, Ruda Śląska (PL)
(54) Płytowy wymiennik ciepła kotła grzewczego
B1 (11) 232893
(41) 2018 10 08
(51) F24H 9/12 (2006.01)
F24D 3/10 (2006.01)
(21) 421240
(22) 2017 04 07
(72) KASZUBA MACIEJ, Chełmno (PL)
(73) ELTERM-MACIEJ I MAŁGORZATA KASZUBA SPÓŁKA JAWNA,
Chełmno (PL)
(54) Sprzęgło hydrauliczne poziome z rozdzielaczem na trzy obiegi
grzewcze i kierownicą przepływu oraz sposób działania kierownicy
przepływu
B1 (11) 232976
(41) 2018 06 18
(51) F24H 9/14 (2006.01)
F24H 1/10 (2006.01)
F24H 1/48 (2006.01)
F24D 3/08 (2006.01)
(21) 419853
(22) 2016 12 16
(72) SIEMIEŃCZUK TOMASZ, Gdańsk (PL); KUŹMA MARIUSZ, Sopot (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Zintegrowany blok wodny dla kotła i podgrzewacza wody
B1 (11) 233010
(41) 2016 06 06
(51) F25B 1/00 (2006.01)
F25B 41/00 (2006.01)
(21) 410394
(22) 2014 12 05
(72) OLEJNIK RICKARD, Gdańsk (PL)
(73) SUN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Pompa ciepła
B1 (11) 232879
(41) 2018 01 15
(51) F25B 15/00 (2006.01)
(21) 417867
(22) 2016 07 06
(72) NOWAK WOJCIECH, Częstochowa (PL); KRZYWAŃSKI
JAROSŁAW, Częstochowa (PL); ADAMCZYK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) NEW ENERGY TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób produkcji chłodu
B1 (11) 232959
(41) 2018 01 03
(51) F27B 5/04 (2006.01)
F27B 5/16 (2006.01)
F27D 9/00 (2006.01)
(21) 417751
(22) 2016 06 28
(72) KORECKI MACIEJ, Świebodzin (PL); OLEJNIK JÓZEF,
Świebodzin (PL); FUJAK WIESŁAW, Zbąszynek (PL); RYBCZYŃSKI
BARTOSZ, Świebodzin (PL); ZADWÓRNY MARCIN,
Zielona Góra (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Jednokomorowy piec próżniowy HPGQ do obróbki cieplnej
metalowych elementów długich
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B1 (11) 233067
(41) 2019 05 06
(51) F41B 15/02 (2006.01)
F41H 9/10 (2006.01)
A45B 3/14 (2006.01)
(21) 427191
(22) 2018 09 26
(72) PASZKO MATEUSZ, Obrocz (PL); WENDEKER MIROSŁAW,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Hybrydowe urządzenie do samoobrony
B1 (11) 233051
(41) 2019 03 11
(51) F41F 1/08 (2006.01)
F41F 3/04 (2006.01)
F41F 3/065 (2006.01)
F42B 15/00 (2006.01)
F41A 23/42 (2006.01)
F41A 23/28 (2006.01)
F41A 27/06 (2006.01)
F41A 27/22 (2006.01)
(21) 422651
(22) 2017 08 28
(72) KRUPA ARKADIUSZ, Borowo (PL); LEWANDOWSKI MARCIN,
Bartoszyce (PL); SZAGAŁA DARIUSZ, Gdańsk (PL); WIŚNIEWSKI
GERARD, Straszyn Rotmanka (PL); WIŚNIEWSKI TOMASZ, Sopot (PL)
(73) ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Zestaw wyrzutni pocisków rakietowych
B1 (11) 233014
(41) 2019 02 11
(51) F41G 5/08 (2006.01)
F41G 5/06 (2006.01)
F41G 5/18 (2006.01)
(21) 422440
(22) 2017 08 03
(72) MISZCZAK MACIEJ, Warszawa (PL); ZARZYCKI BOHDAN,
Warszawa (PL); RULIŃSKI PIOTR, Marki (PL); KUC MICHAŁ,
Warszawa (PL); PIĄTEK BOGDAN, Zielonka (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka (PL)
(54) Optyczny system lokalizacji na terenie poligonu miejsc uderzeń
pocisków artyleryjskich lub rakietowych
B1 (11) 232871
(41) 2017 02 13
(51) F41H 5/04 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
B32B 15/04 (2006.01)
B32B 15/06 (2006.01)
B32B 15/095 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
B32B 3/28 (2006.01)
B32B 7/05 (2019.01)
(21) 413342
(22) 2015 07 30
(72) GAJDZIŃSKI SŁAWOMIR ANDRZEJ, Warzymice (PL)
(73) GAJDZIŃSKI SŁAWOMIR ANDRZEJ, Warzymice (PL)
(54) Płyta wielowarstwowa
B1 (11) 233052
(41) 2019 03 11
(51) F41H 11/136 (2011.01)
A43B 7/00 (2006.01)
(21) 422661
(22) 2017 08 28
(72) LUBACH IRENEUSZ, Wrocław (PL); MALEJ WACŁAW,
Wrocław (PL); PLEBANKIEWICZ IRENEUSZ, Wrocław (PL); ŚLIWIŃSKI
CEZARY, Wrocław (PL); ŚLIWIŃSKI JANUSZ, Borzygniew (PL);
WOJCIESZYŃSKA PATRYCJA, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Zestaw butów przeciwwybuchowych
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B1 (11) 233055
(41) 2019 03 25
(51) F41J 1/01 (2006.01)
F41J 2/02 (2006.01)
(21) 422840
(22) 2017 09 14
(72) TYMIŃSKI DARIUSZ, Czeczotki (PL); ŚWIDERSKI WALDEMAR,
Warszawa (PL); SYLWESTRZAK MARCIN GRZEGORZ,
Czeczotki (PL); HŁOSTA PAWEŁ, Kobyłka (PL); POLAK GRZEGORZ
KRZYSZTOF, Tomice (PL); MISZCZAK MACIEJ, Warszawa (PL);
GŁOGOWSKI TOMASZ, Zielonka (PL); LEWANDOWSKI ZBIGNIEW,
Wołomin (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka
(PL); OPTIMUM TYMIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Zwarciowa tarcza strzelecka

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

B1 (11) 233064
(41) 2019 05 06
(51) G01B 5/004 (2006.01)
G01B 5/30 (2006.01)
G01B 21/32 (2006.01)
(21) 423265
(22) 2017 10 25
(72) KANCIRUK ADAM, Kraków (PL); WŁOSIŃSKA ELŻBIETA,
Bochnia (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru przemieszczeń względnych
fragmentów obiektu

B1 (11) 232860
(41) 2017 09 25
(51) G01K 11/20 (2006.01)
(21) 416543
(22) 2016 03 18
(72) STRĘK WIESŁAW, Bielany Wrocławskie (PL); MARCINIAK
ŁUKASZ, Wrocław (PL); HRENIAK DARIUSZ, Wrocław (PL);
BEDNARKIEWICZ ARTUR, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL)
(54) Detektor luminescencyjny przeznaczony do pomiaru temperatury oraz sposób bezkontaktowego pomiaru temperatury obiektów

B1 (11) 233066
(41) 2019 03 25
(51) G01B 5/08 (2006.01)
G01B 3/18 (2006.01)
(21) 427690
(22) 2018 11 07
(72) ZMARZŁY PAWEŁ, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Przyrząd do pomiaru średnicy zewnętrznej elementów cylindrycznych

B1 (11) 232950
(41) 2019 03 11
(51) G01N 1/28 (2006.01)
H01F 7/16 (2006.01)
(21) 422794
(22) 2017 09 08
(72) ZABILA YEVHEN, Kraków (PL); KRUPIŃSKI MICHAŁ,
Sosnowiec (PL); ZARZYCKI ARKADIUSZ, Kraków (PL);
PERZANOWSKI MARCIN, Tomaszów Mazowiecki (PL); MAXIMENKO
ALEXEY, Kraków (PL); HOREGLAD PIOTR, Przemyśl (PL); STRĄCZEK
PIOTR, Mogilany (PL); MARANDA STANISŁAW, Kraków (PL);
MARSZAŁEK MARTA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA
NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków (PL)
(54) Przesłona do zastosowań w komorze próżniowej do preparatyki
próbek

B1 (11) 232915
(41) 2018 08 13
(51) G01B 5/14 (2006.01)
G01B 3/30 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
G01B 21/02 (2006.01)
(21) 420353
(22) 2017 01 30
(72) HARMATYS WIKTOR, Kraków (PL); OSTROWSKA KSENIA,
Kraków (PL); GĄSKA ADAM, Kraków (PL); GĄSKA PIOTR,
Kraków (PL); SŁADEK JERZY, Kraków (PL); GRUZA MACIEJ,
Prądnik Korzkiewski (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Wzorzec do wyznaczania błędów pomiaru długości z gniazdami
kulowymi
B1 (11) 233085
(41) 2019 05 06
(51) G01B 7/16 (2006.01)
G01B 15/06 (2006.01)
G01B 21/32 (2006.01)
G08C 17/02 (2006.01)
H01Q 23/00 (2006.01)
H01Q 1/22 (2006.01)
(21) 423310
(22) 2017 10 31
(72) HERBKO MICHAŁ, Kobylanka (PL); ŁOPATO PRZEMYSŁAW,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mikrofalowy czujnik do monitorowania kierunku oraz wartości
naprężeń
B1 (11) 233072
(51) G01F 1/075 (2006.01)

(41) 2019 04 08

423042
(22) 2017 10 03
SZULC TOMASZ, Poznań (PL)
APATOR POWOGAZ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
Nakładka do zdalnego odczytu wskazań wodomierza

B1 (11) 232921
(41) 2019 03 11
(51) G01J 5/20 (2006.01)
G01J 5/28 (2006.01)
(21) 422734
(22) 2017 09 04
(72) KRUCZEK TADEUSZ, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób bezdotykowego pomiaru temperatury będącej poza
zakresem pomiarowym przyrządu, zwłaszcza kamery termowizyjnej

B1 (11) 232843
(41) 2015 04 13
(51) G01N 29/14 (2006.01)
(21) 405617
(22) 2013 10 11
(72) BARAN IRENEUSZ, Kraków (PL); NOWAK MAREK, Kraków (PL);
SCHMIDT JERZY, Kraków (PL); LACKNER GERALD,
Maria Enzersdorf (AT)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób i układ do monitorowania stanu technicznego i szczelności den zbiorników magazynowych, zwłaszcza grupy zbiorników
z wykorzystaniem emisji akustycznej (AE), jako zabezpieczenie przed
przedostawaniem się produktów naftowych i/lub chemicznych
do gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych
B1 (11) 233024
(41) 2019 05 06
(51) G01N 33/18 (2006.01)
G01W 1/02 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G08C 17/02 (2006.01)
A01B 76/00 (2006.01)
(21) 425145
(22) 2018 04 06
(72) WINCENCIAK CEZARY BOGUMIŁ, Płock (PL)
(73) WINCENCIAK CEZARY BOGUMIŁ, Płock (PL)
(54) System do pomiaru i oceny warunków środowiskowych gleby,
wody i powietrza

Nr 8/2019
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B1 (11) 232984
(41) 2016 02 29
(51) G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
(21) 409193
(22) 2014 08 18
(72) POROWSKI TADEUSZ, Białystok (PL); KIREJCZYK JAN
KRZYSZTOF, Białystok (PL); MROZEK PIOTR, Kleosin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL);
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Sposób oceny spontanicznej krystalizacji składników moczu
B1 (11) 229798
(41) 2016 07 04
(51) G01R 19/00 (2006.01)
(21) 410735
(22) 2014 12 22
(72) BIEŃ ANDRZEJ, Kraków (PL); BORKOWSKI DARIUSZ,
Kraków (PL); KOWALSKI JAKUB, Zakopane (PL); WETULA ANDRZEJ,
Kraków (PL); CZUPRYNA MARCIN, Warszawa (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); NEXTEP TECHNOLOGIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik
urządzenia elektrycznego
B1 (11) 232910
(41) 2018 01 29
(51) G01R 33/00 (2006.01)
G01R 33/09 (2006.01)
(21) 418032
(22) 2016 07 20
(72) ZIĘTEK SŁAWOMIR, Goczałkowice-Zdrój (PL); STOBIECKI
TOMASZ, Kraków (PL); CHĘCIŃSKI JAKUB, Kraków (PL);
FRANKOWSKI MAREK, Kraków (PL); SKOWROŃSKI WITOLD,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Magnetorezystancyjny detektor przesunięcia fazowego fal
spinowych
B1 (11) 232919
(41) 2019 01 14
(51) G01S 19/00 (2010.01)
G01S 19/14 (2010.01)
G01S 19/21 (2010.01)
H04K 3/00 (2006.01)
(21) 422195
(22) 2017 07 12
(72) MAGIERA JAROSŁAW, Banino (PL); KATULSKI RYSZARD,
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ do wykrywania i przeciwdziałania atakom elektronicznym typu spoofing w satelitarnym systemie nawigacyjnym GPS
B1 (11) 233073
(41) 2018 05 07
(51) G02B 5/08 (2006.01)
G06F 3/048 (2013.01)
(21) 419203
(22) 2016 10 24
(72) KAPUŚCIK JAKUB, Katowice (PL); ADAMEK ARKADIUSZ,
Katowice (PL); RAWICKI JAKUB, Katowice (PL); NAGÓRSKI JAKUB,
Katowice (PL); MOTYKA MARCIN, Radziechowy (PL)
(73) KAPUŚCIK JAKUB, Katowice (PL); ADAMEK ARKADIUSZ,
Katowice (PL); RAWICKI JAKUB, Katowice (PL); NAGÓRSKI JAKUB,
Katowice (PL); MOTYKA MARCIN, Radziechowy (PL)
(54) Lustro interaktywne
B1 (11) 232913
(41) 2018 07 02
(51) G05D 25/02 (2006.01)
G05B 19/05 (2006.01)
(21) 419938
(22) 2016 12 22
(72) WDOWIKOWSKI KAROL, Wrocław (PL); DWORZECKI RYSZARD,
Wrocław (PL)
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(73) EL-PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Swobodnie programowalny sterownik do sterowania oświetleniem oraz układ sterowania oświetleniem
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C07D 213/20 (2006.01)
C07D 233/10 (2006.01)
C07D 265/38 (2006.01)
C07D 265/34 (2006.01)
C07D 317/60 (2006.01)
C07D 498/04 (2006.01)
C07D 233/56 (2006.01)
C07F 9/06 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
C07F 9/53 (2006.01)
C07F 9/6571 (2006.01)
C07F 7/02 (2006.01)
C07F 9/28 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
C07H 15/06 (2006.01)
C08F 10/02 (2006.01)
C08F 110/02 (2006.01)
C08G 63/00 (2006.01)
C08G 63/08 (2006.01)

232939*
232939*
232849*
232994*
232884
232884*
232884*
232884*
232905*
232924
233050*
232880*
232858
232858*
233029
233029*
233005
233005*
232880*
233029*
233005*
233050*
232954
232954*
230224
230224*
230224*
230224*
230224*
230224*
230225
230225*
230225*
230225*
230225*
230225*
230225*
232856*
232998*
232967
232967*
233037
232999
232999*
232936
233080
232856*
232924*
230224*
230224*
230225*
230225*
232855
232855*
232855*
232855*
232874
232874*
232875
232875*
232896*
232993*
232993*
232892
232892*

2372

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

1

2

C08G 63/78 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
C08G 65/08 (2006.01)
C08G 65/12 (2006.01)
C08G 65/10 (2006.01)
C08G 65/08 (2006.01)
C08G 69/28 (2006.01)
C08G 69/04 (2006.01)
C08G 77/395 (2006.01)
C08G 77/452 (2006.01)
C08G 77/50 (2006.01)
C08G 73/00 (2006.01)
C08G 79/04 (2006.01)
C08J 3/12 (2006.01)
C08J 5/04 (2006.01)
C08J 5/14 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08J 5/14 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 7/26 (2006.01)
C08K 7/02 (2006.01)
C08K 7/18 (2006.01)
C08K 7/20 (2006.01)
C08K 9/00 (2006.01)
C08K 3/10 (2018.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C08L 17/00 (2006.01)
C08L 91/06 (2006.01)
C08L 91/08 (2006.01)
C09C 1/40 (2006.01)
C09C 3/08 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 175/04 (2006.01)
C09D 191/06 (2006.01)
C09D 5/00 (2006.01)
C09D 5/16 (2006.01)
C09D 7/12 (2006.01)
C09D 5/34 (2006.01)
C09D 133/08 (2006.01)
C09D 4/00 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 3/14 (2006.01)
C09K 3/10 (2006.01)
C09K 3/14 (2006.01)
C09K 8/70 (2006.01)
C10G 1/10 (2006.01)
C10G 73/40 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C10L 5/46 (2006.01)
C10M 125/04 (2006.01)
C12G 3/04 (2006.01)
C12G 3/06 (2006.01)
C12N 9/64 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
C22C 21/02 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
C22C 38/12 (2006.01)
C22C 38/38 (2006.01)

232892*
233050
232997
232997*
232911
232911*
233020
233020*
232920
232920*
232920*
232920*
232920*
232993
233047
232902
233079*
232845*
232900*
232900*
232954*
233047*
233019
233019*
233019*
233048*
233048*
233050*
232993*
233047*
233079
232983
232896*
232845*
232845*
233019*
233019*
232983*
232978
232978*
232978*
232930
233048
232845*
233005*
232902*
232930*
232845
232888*
233028
232896
233075
232905
232905*
233034
232964
232964*
232995*
232906
232906*
232939
233035
232878
232878*
232878*

C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/22 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
D01D 5/08 (2006.01)
D04B 1/22 (2006.01)
D04C 1/06 (2006.01)
D06F 39/00 (2006.01)
D06F 39/08 (2006.01)
E01B 19/00 (2006.01)
E01B 7/24 (2006.01)
E01C 3/06 (2006.01)
E01C 19/52 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
E01F 11/00 (2006.01)
E01H 5/06 (2006.01)
E02B 3/04 (2006.01)
E02B 3/10 (2006.01)
E02B 7/00 (2006.01)
E02D 29/045 (2006.01)
E02D 31/00 (2006.01)
E03C 1/282 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
E03C 1/042 (2006.01)
E03C 1/02 (2006.01)
E03C 1/00 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)
E04B 1/24 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E04B 1/18 (2006.01)
E04B 7/00 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
E04B 2/02 (2006.01)
E04B 2/08 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E04C 2/04 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
E04C 2/36 (2006.01)
E04C 1/41 (2006.01)
E04C 1/41 (2006.01)
E04C 5/16 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
E04F 11/18 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/075 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 12/28 (2006.01)
E05B 5/00 (2006.01)
E05B 13/00 (2006.01)
E05B 35/12 (2006.01)
E05B 19/22 (2006.01)
E05B 73/00 (2006.01)
E05C 1/06 (2006.01)
E05D 15/26 (2006.01)
E05F 11/04 (2006.01)
E06B 3/58 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)

232898
232898*
232898*
232963
232890*
232907*
232947
232947*
232848*
233002
232848*
233006*
232876
232981*
232851
233078
233078*
233078*
232948
232948*
232992*
232901
232901*
232901*
232901*
232992*
232935
232971*
233011
233011*
233011*
233011*
232958
232958*
232958*
232946
232942
233038
232986*
233036*
232971*
232994*
232958*
232942*
232942*
232986
233036
232970
232903*
232876*
232946*
232942*
233031
232876*
232923
233054
233054*
233054*
232894
233083*
232847*
233046*
233083*
233042
233042*

1

E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 7/36 (2006.01)
E06B 9/326 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)
E06B 3/48 (2006.01)
E21B 7/00 (2006.01)
E21B 43/26 (2006.01)
E21C 25/16 (2006.01)
E21C 31/04 (2006.01)
E21C 35/00 (2006.01)
E21D 11/04 (2006.01)
E21D 11/28 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
E21F 17/00 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
F01D 1/36 (2006.01)
F01D 11/00 (2006.01)
F01D 17/08 (2006.01)
F01D 25/12 (2006.01)
F02C 7/12 (2006.01)
F03B 11/06 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03G 7/08 (2006.01)
F03G 3/00 (2006.01)
F04B 11/00 (2006.01)
F04D 1/00 (2006.01)
F04D 17/00 (2006.01)
F04D 1/06 (2006.01)
F15B 21/14 (2006.01)
F15B 1/02 (2006.01)
F16D 48/00 (2006.01)
F16D 65/04 (2006.01)
F16D 65/16 (2006.01)
F16D 65/12 (2006.01)
F16F 9/096 (2006.01)
F16F 9/06 (2006.01)
F16H 13/12 (2006.01)
F16H 49/00 (2006.01)
F16J 15/00 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 27/00 (2006.01)
F16K 1/48 (2006.01)
F16K 11/044 (2006.01)
F16K 1/18 (2006.01)
F16K 17/19 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
F16K 47/02 (2006.01)
F16L 37/08 (2006.01)
F16L 19/03 (2006.01)
F16L 55/04 (2006.01)
F16L 51/02 (2006.01)
F16L 27/12 (2006.01)
F16L 55/04 (2006.01)
F16L 9/19 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 17/16 (2006.01)
F23C 99/00 (2006.01)
F23C 99/00 (2006.01)
F23G 5/02 (2006.01)
F23G 5/20 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
F23J 13/06 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)

Nr 8/2019
2

233041
233041*
232847
233083
233046
233046*
232948*
232888
233012
233012*
233012*
232903
233043
233043*
233056
233056*
233056*
233053
233040
233040*
232996
232996*
232886
232886*
232981
232981*
232933
233087
233087*
233087*
232981*
232933*
233018*
232857
232857*
232881
232981*
232933*
233000
233000*
233040*
232901*
232901*
232932
232932*
232932*
232850
232850*
233063*
233074*
233074*
232933*
233007
233007*
233063
232977*
232922*
232922
233025*
233026*
232905*
233033
232923*
232882
232926

1

F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23K 3/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23N 5/00 (2006.01)
F24B 1/192 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
F24D 3/10 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24D 3/10 (2006.01)
F24D 3/08 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F24H 1/18 (2006.01)
F24H 1/32 (2006.01)
F24H 1/36 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F24H 9/14 (2006.01)
F24H 1/10 (2006.01)
F24H 1/48 (2006.01)
F25B 1/00 (2006.01)
F25B 41/00 (2006.01)
F25B 15/00 (2006.01)
F27B 5/04 (2006.01)
F27B 5/16 (2006.01)
F27D 9/00 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F28D 9/00 (2006.01)
F28D 7/08 (2006.01)
F28D 9/00 (2006.01)
F28F 9/013 (2006.01)
F28F 3/14 (2006.01)
F28F 3/04 (2006.01)
F41A 23/42 (2006.01)
F41A 23/28 (2006.01)
F41A 27/06 (2006.01)
F41A 27/22 (2006.01)
F41B 15/02 (2006.01)
F41F 1/08 (2006.01)
F41F 3/04 (2006.01)
F41F 3/065 (2006.01)
F41G 5/08 (2006.01)
F41G 5/06 (2006.01)
F41G 5/18 (2006.01)
F41H 9/10 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
F41H 11/136 (2011.01)
F41J 1/01 (2006.01)
F41J 2/02 (2006.01)
F42B 15/00 (2006.01)
G01B 5/004 (2006.01)
G01B 5/30 (2006.01)
G01B 21/32 (2006.01)

2

232864
232865
232866
232867
232867*
232868
232869
232941*
232882*
232926*
232864*
232865*
232866*
232867*
232868*
232869*
233008
232927
232891
233015
233015*
232893*
232976*
233015*
232977
232949
233044
232893
232976
232976*
232976*
233010
233010*
232879
232959
232959*
232959*
232977*
232949*
233044*
233044*
232977*
232949*
232949*
233051*
233051*
233051*
233051*
233067
233051
233051*
233051*
233014
233014*
233014*
233067*
232871
232871*
233052
233055
233055*
233051*
233064
233064*
233064*

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

G01B 5/08 (2006.01)
G01B 3/18 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
G01B 3/30 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
G01B 21/02 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
G01B 15/06 (2006.01)
G01B 21/32 (2006.01)
G01C 21/26 (2006.01)
G01F 1/075 (2006.01)
G01J 5/20 (2006.01)
G01J 5/28 (2006.01)
G01K 11/20 (2006.01)
G01L 25/00 (2006.01)
G01N 11/00 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
G01N 29/14 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
G01R 33/09 (2006.01)
G01S 19/00 (2010.01)
G01S 19/14 (2010.01)
G01S 19/21 (2010.01)
G01W 1/02 (2006.01)
G02B 5/08 (2006.01)
G05B 19/05 (2006.01)
G05D 25/02 (2006.01)
G05D 25/00 (2006.01)
G06F 3/048 (2013.01)
G08C 17/02 (2006.01)
G08C 17/02 (2006.01)
G08G 3/02 (2006.01)

233066
233066*
232915
232915*
232915*
232915*
233085
233085*
233085*
232897*
233072
232921
232921*
232860
232981*
232888*
233008*
232950
232843
233024
233024*
232984
232984*
229798
232910
232910*
232919
232919*
232919*
233024*
233073
232913*
232913
232842*
233073*
233085*
233024*
232897

1

2

G09G 5/10 (2006.01)
232842
G10K 11/16 (2006.01) 232942*
H01F 7/16 (2006.01)
232950*
H01L 41/22 (2013.01) 232955
H01L 41/04 (2006.01) 232955*
H01M 4/96 (2006.01) 233076*
H01M 4/92 (2006.01) 233076*
H01M 6/16 (2006.01) 232931
H01M 10/056 (2010.01) 232931*
H01M 10/0569 (2010.01) 232931*
H01M 6/16 (2006.01) 232856
H01M 10/0568 (2010.01) 232856*
H01P 1/36 (2006.01)
233059
H01P 1/22 (2006.01)
233059*
H01P 1/215 (2006.01) 233059*
H01P 1/36 (2006.01)
233021
H01P 1/22 (2006.01)
233021*
H01P 1/215 (2006.01) 233021*
H01Q 23/00 (2006.01) 233085*
H01Q 1/22 (2006.01)
233085*
H02J 9/00 (2006.01)
232883
H02J 9/04 (2006.01)
232883*
H02K 49/10 (2006.01) 233000*
H02K 3/38 (2006.01)
233086
H02K 9/22 (2006.01)
233086*
H02K 21/24 (2006.01) 232872
H02K 16/00 (2006.01) 232872*
H02K 53/00 (2006.01) 232872*
H02P 6/24 (2006.01)
232957
H02P 3/06 (2006.01)
232957*
H04K 3/00 (2006.01)
232919*
H04L 27/04 (2006.01) 232961*
H05B 37/00 (2006.01) 232929*
H05B 1/00 (2006.01)
232929*
H05B 6/02 (2006.01)
233002*
H05B 37/02 (2006.01) 232842*
H05B 39/04 (2006.01) 232842*
H05B 41/36 (2006.01) 232842*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

229798
230224
230225
232841
232842
232843
232844
232845
232846
232847
232848
232849
232850
232851
232852

G01R 19/00 (2006.01)
C07C 15/14 (2006.01)
C07C 15/14 (2006.01)
A47J 36/28 (2006.01)
G09G 5/10 (2006.01)
G01N 29/14 (2006.01)
B22F 9/30 (2006.01)
C09K 3/14 (2006.01)
B63H 16/06 (2006.01)
E06B 7/36 (2006.01)
B32B 19/02 (2006.01)
A01G 31/00 (2006.01)
F16K 17/19 (2006.01)
E01H 5/06 (2006.01)
A61B 5/08 (2006.01)

232853
232854
232855
232856
232857
232858
232859
232860
232861
232862
232863
232864
232865
232866
232867

C01G 25/06 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
C07F 9/53 (2006.01)
H01M 6/16 (2006.01)
F16D 65/04 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
A23L 3/16 (2006.01)
G01K 11/20 (2006.01)
C02F 1/30 (2006.01)
C02F 1/30 (2006.01)
C02F 1/30 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)

2373

1

2

1

2

232868
232869
232870
232871
232872
232873
232874
232875
232876
232877
232878
232879
232880
232881
232882
232883
232884
232885
232886
232887
232888
232889
232890
232891
232892
232893
232894
232895
232896
232897
232898
232899
232900
232901
232902
232903
232904
232905
232906
232907
232908
232909
232910
232911
232912
232913
232914
232915
232916
232917
232918
232919
232920
232921
232922
232923
232924
232925
232926
232927
232928
232929
232930
232931
232932

F23J 15/02 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
B32B 15/04 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
H02K 21/24 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
B65D 51/28 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
F25B 15/00 (2006.01)
A01G 18/20 (2018.01)
F16D 65/12 (2006.01)
F23J 13/06 (2006.01)
H02J 9/00 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
A01N 37/36 (2006.01)
F03B 11/06 (2006.01)
B23K 20/12 (2006.01)
E21B 43/26 (2006.01)
B25J 13/08 (2006.01)
A61F 2/06 (2013.01)
F24C 15/20 (2006.01)
C08G 63/00 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
E05B 19/22 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
C10G 73/40 (2006.01)
G08G 3/02 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C01B 39/02 (2006.01)
C01B 31/04 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
C08J 5/14 (2006.01)
E21D 11/04 (2006.01)
A23L 17/00 (2016.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
A61F 2/08 (2006.01)
B60P 7/08 (2006.01)
B61H 9/02 (2006.01)
G01R 33/00 (2006.01)
C08G 65/10 (2006.01)
A61K 36/29 (2006.01)
G05D 25/02 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
B23B 31/20 (2006.01)
B60P 7/08 (2006.01)
A01K 67/033 (2006.01)
G01S 19/00 (2010.01)
C08G 77/395 (2006.01)
G01J 5/20 (2006.01)
F21V 17/16 (2006.01)
E04H 12/28 (2006.01)
C05C 9/00 (2006.01)
B21D 39/03 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F24B 1/192 (2006.01)
A61C 3/02 (2006.01)
A47G 1/02 (2006.01)
C09D 5/34 (2006.01)
H01M 6/16 (2006.01)
F16K 1/48 (2006.01)

232933
232934
232935
232936
232937
232938
232939
232940
232941
232942
232943
232944
232945
232946
232947
232948
232949
232950
232951
232952
232953
232954
232955
232956
232957
232958
232959
232960
232961
232962
232963
232964
232965
232966
232967
232968
232969
232970
232971
232972
232973
232974
232975
232976
232977
232978
232979
232980
232981
232982
232983
232984
232985
232986
232987
232988
232989
232990
232991
232992
232993
232994
232995
232996
232997

F04B 11/00 (2006.01)
B63H 1/14 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
C07D 317/60 (2006.01)
A23B 4/20 (2006.01)
B64C 3/38 (2006.01)
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T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 23 01 2019
T4 (97) 23 01 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T5 (97) 09 03 2016
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T4 (97) 16 01 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T4 (97) 05 12 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 20 03 2019

Nr 8/2019
2019/10
2019/02
2019/09
2019/11
2019/13
2018/52
2019/12
2019/08
2019/08
2019/03
2019/09
2019/02
2019/06
2019/10
2019/12
2019/18
2019/11
2019/11
2018/48
2018/51
2019/12
2019/08
2018/50
2019/06
2018/52
2019/04
2019/04
2019/14
2018/50
2018/24
2019/09
2019/07
2016/10
2019/11
2019/04
2019/10
2019/12
2019/06
2019/18
2019/01
2019/09
2018/51
2019/11
2019/04
2019/09
2019/03
2019/03
2019/06
2019/12
2019/10
2018/32
2019/09
2019/08
2019/03
2019/04
2018/49
2018/49
2019/10
2019/12
2019/09
2019/19
2019/06
2019/08
2019/10
2019/09
2019/02
2019/12

EP 2707267 B1
EP 2723957 B1
EP 2731832 B1
EP 2718512 B1
EP 2661285 B1
EP 2718223 B1
EP 2665569 B1
EP 2729116 B1
EP 2742114 B1
EP 2678158 B1
EP 2739472 B1
EP 2753587 B1
EP 2760721 B1
EP 2758432 B1
EP 2692716 B1
EP 2695897 B1
EP 2764016 B1
EP 2764750 B1
EP 2758071 B1
EP 2771220 B1
EP 2699293 B1
EP 2704435 B1
EP 2719871 B1
EP 2773338 B1
EP 2760802 B1
EP 2714733 B1
EP 2714733 B1
EP 2779837 B1
EP 2783516 B1
EP 2675016 B1
EP 2785540 B1
EP 2788166 B1
EP 2794449 B1
EP 2722911 B1
EP 2723887 B1
EP 2725282 B1
EP 2790682 B1
EP 2783025 B1
EP 2795222 B1
EP 2785701 B1
EP 2938308 B1
EP 2729161 B1
EP 2802638 B1
EP 2802562 B1
EP 2794350 B1
EP 2736341 B1
EP 2736341 B1
EP 2794279 B1
EP 2738280 B1
EP 2794903 B1
EP 2741845 B1
EP 2795958 B1
EP 2788130 B1
EP 2750990 B1
EP 2720348 B1
EP 2748605 B1
EP 2748605 B1
EP 2762582 B1
EP 2762603 B1
EP 2764925 B1
EP 2795814 B1
EP 2786973 B1
EP 2794550 B1
EP 2800767 B1
EP 2808346 B1
EP 2818048 B1
EP 2930253 B1

Nr 8/2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 12 12 2018
T4 (97) 12 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 17 04 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/08
2019/13
2018/52
2019/08
2019/14
2019/15
2018/50
2019/08
2019/11
2019/09
2019/03
2018/52
2019/03
2019/21
2019/08
2019/10
2018/49
2019/10
2019/03
2019/10
2019/08
2019/07
2019/08
2019/06
2019/03
2019/08
2019/07
2019/15
2019/17
2019/10
2019/09
2019/11
2018/42
2019/14
2019/12
2018/52
2019/02
2019/13
2019/11
2019/11
2019/06
2019/09
2019/02
2019/12
2019/15
2019/03
2019/08
2018/51
2019/04
2019/13
2019/10
2019/10
2019/10
2019/17
2018/44
2018/47
2019/10
2018/50
2018/50
2019/08
2018/51
2019/08
2019/13
2019/11
2019/11
2019/18
2019/16

EP 2778324 B1
EP 2708394 B1
EP 2614956 B1
EP 2762400 B1
EP 2623096 B1
EP 2634333 B1
EP 2600540 B1
EP 2687250 B1
EP 2657594 B1
EP 2803817 B1
EP 2826702 B1
EP 2832558 B1
EP 2700893 B1
EP 2848600 B1
EP 2849172 B1
EP 2712600 B1
EP 2712854 B1
EP 2735666 B1
EP 2740855 B1
EP 2879211 B1
EP 2740857 B1
EP 2772407 B1
EP 2750077 B1
EP 2886108 B1
EP 2783938 B1
EP 2796333 B1
EP 2740539 B1
EP 2814458 B1
EP 2828396 B1
EP 2827907 B1
EP 2830593 B1
EP 2841760 B1
EP 2986330 B1
EP 2844623 B1
EP 2683926 B1
EP 2785603 B1
EP 2895125 B1
EP 2788283 B1
EP 2847403 B1
EP 2839090 B1
EP 2844394 B1
EP 2861575 B1
EP 2841110 B1
EP 2936025 B1
EP 2856268 B1
EP 2846930 B1
EP 2867312 B1
EP 2875272 B1
EP 2869884 B1
EP 2877069 B1
EP 2806486 B1
EP 2809489 B1
EP 2880157 B1
EP 2877037 B1
EP 2879763 B1
EP 2882815 B1
EP 2683015 B1
EP 2883344 B1
EP 2883344 B1
EP 2882737 B1
EP 2895310 B1
EP 2890637 B1
EP 2884832 B1
EP 2890246 B1
EP 2897463 B1
EP 2877353 B1
EP 2890402 B1

T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T4 (97) 06 02 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 13 02 2019

2377
2019/11
2019/08
2019/12
2019/01
2019/10
2019/09
2019/03
2019/07
2019/09
2019/03
2019/10
2019/08
2019/09
2019/08
2019/10
2019/10
2019/10
2019/08
2019/16
2019/10
2019/08
2019/08
2019/10
2019/08
2019/11
2019/17
2019/15
2019/09
2019/04
2019/10
2019/12
2019/07
2019/09
2019/09
2019/11
2019/05
2019/08
2019/06
2019/06
2019/17
2019/09
2019/08
2019/08
2019/11
2019/08
2019/12
2019/06
2019/11
2019/10
2019/06
2019/08
2019/10
2019/10
2019/09
2019/09
2018/40
2019/16
2019/01
2019/12
2019/11
2019/05
2019/10
2018/52
2019/11
2019/05
2019/19
2019/07

EP 2895014 B1
EP 2904678 B1
EP 2908643 B1
EP 2908675 B1
EP 2900675 B1
EP 2912328 B1
EP 2898129 B1
EP 2908837 B1
EP 2867600 B1
EP 2910062 B1
EP 2895635 B1
EP 2904324 B1
EP 2916661 B1
EP 2855106 B1
EP 2925383 B1
EP 2917231 B1
EP 2931518 B1
EP 2926324 B1
EP 3065643 B1
EP 2923514 B1
EP 2995155 B1
EP 2995159 B1
EP 2867743 B1
EP 2897871 B1
EP 2925735 B1
EP 2861688 B1
EP 2861352 B1
EP 2929426 B1
EP 2934150 B1
EP 2928794 B1
EP 2867436 B1
EP 2866866 B1
EP 2869858 B1
EP 2833715 B1
EP 2877649 B1
EP 2931952 B1
EP 2928869 B1
EP 3007558 B1
EP 3007558 B1
EP 2939102 B1
EP 2934857 B1
EP 2938948 B1
EP 2934734 B1
EP 2871161 B1
EP 2943491 B1
EP 2877163 B1
EP 3086889 B1
EP 2883976 B1
EP 2935206 B1
EP 2885136 B1
EP 2938778 B1
EP 2890543 B1
EP 2901040 B1
EP 2897312 B1
EP 2906533 B1
EP 2908865 B1
EP 2911879 B1
EP 2917138 B1
EP 2917402 B1
EP 2917356 B1
EP 2922921 B1
EP 2925395 B1
EP 2931045 B1
EP 2941126 B1
EP 2941263 B1
EP 2996530 B1
EP 3009099 B1

2378
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 26 12 2018
T4 (97) 26 12 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 12 09 2018
T4 (97) 12 09 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 30 01 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/52
2019/16
2019/01
2019/08
2019/11
2019/02
2019/08
2019/05
2019/02
2019/08
2019/11
2019/05
2019/12
2019/05
2019/10
2019/08
2019/10
2018/52
2018/52
2019/07
2019/15
2019/11
2018/37
2019/11
2018/47
2019/14
2019/08
2019/10
2019/06
2018/47
2019/12
2019/11
2019/08
2019/10
2019/08
2019/08
2019/09
2019/11
2019/10
2019/14
2019/13
2019/08
2019/09
2019/16
2019/11
2019/07
2019/03
2018/44
2019/10
2018/30
2019/11
2019/11
2019/15
2018/37
2018/37
2019/03
2019/08
2019/01
2019/15
2019/18
2019/14
2019/08
2019/10
2019/02
2019/10
2019/12
2019/05

EP 3008999 B1
EP 3032961 B1
EP 3038479 B1
EP 2886949 B1
EP 2826898 B1
EP 2843339 B1
EP 2853875 B1
EP 2875993 B1
EP 2857604 B1
EP 2862666 B1
EP 2881673 B1
EP 2743199 B1
EP 2722052 B1
EP 2762284 B1
EP 2744144 B1
EP 2781304 B1
EP 2896578 B1
EP 2805969 B1
EP 2805969 B1
EP 2852016 B1
EP 2767615 B1
EP 2944401 B1
EP 2818038 B1
EP 2845826 B1
EP 2848229 B1
EP 2848754 B1
EP 2845841 B1
EP 2807996 B1
EP 2899476 B1
EP 2851928 B1
EP 2859824 B1
EP 2860437 B1
EP 2860467 B1
EP 3009629 B1
EP 2910842 B1
EP 2858262 B1
EP 3018979 B1
EP 2839957 B1
EP 2878502 B1
EP 3028915 B1
EP 3032195 B1
EP 3034563 B1
EP 3034566 B1
EP 2941515 B1
EP 2945664 B1
EP 2946449 B1
EP 2948102 B1
EP 2951523 B1
EP 2954036 B1
EP 2945965 B1
EP 2951183 B1
EP 2954114 B1
EP 2964571 B1
EP 3046881 B1
EP 3046881 B1
EP 2967611 B1
EP 2969464 B1
EP 2976397 B1
EP 2968100 B1
EP 2981480 B1
EP 2981481 B1
EP 2968225 B1
EP 2988876 B1
EP 2991618 B1
EP 2986735 B1
EP 2978830 B1
EP 2997117 B1

T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 14 11 2018

Nr 8/2019
2019/10
2019/02
2019/07
2019/07
2018/50
2019/06
2018/20
2019/05
2019/16
2019/06
2019/10
2019/17
2019/03
2019/19
2018/51
2019/10
2019/15
2019/09
2019/16
2019/13
2019/07
2019/08
2019/01
2019/11
2019/08
2019/09
2019/09
2019/13
2019/21
2019/08
2019/09
2019/19
2019/09
2019/09
2018/52
2018/36
2018/50
2019/08
2019/09
2019/11
2019/13
2019/02
2019/17
2019/07
2019/07
2019/03
2018/52
2019/08
2019/02
2019/08
2019/02
2019/13
2019/17
2019/05
2019/02
2019/02
2019/02
2019/19
2019/19
2019/01
2019/11
2019/07
2019/08
2019/09
2019/08
2019/13
2018/46

EP 2970912 B1
EP 2968588 B1
EP 3003808 B1
EP 3017100 B1
EP 2983722 B1
EP 3003093 B1
EP 3011713 B1
EP 3010470 B1
EP 3000284 B1
EP 3143179 B1
EP 3014199 B1
EP 3016520 B1
EP 3022825 B1
EP 3021659 B1
EP 3043694 B1
EP 3016786 B1
EP 3013181 B1
EP 3013182 B1
EP 3013183 B1
EP 3021877 B1
EP 3025515 B1
EP 3033237 B1
EP 3017261 B1
EP 2986462 B1
EP 3038880 B1
EP 3027651 B1
EP 3039120 B1
EP 3186808 B1
EP 3044186 B1
EP 2968827 B1
EP 3046933 B1
EP 2969050 B1
EP 3052279 B1
EP 3049125 B1
EP 2979775 B1
EP 2968420 B1
EP 3055335 B1
EP 3047314 B1
EP 3060641 B1
EP 3051951 B1
EP 3142741 B1
EP 3055618 B1
EP 3043791 B1
EP 2985030 B1
EP 3064034 B1
EP 3197792 B1
EP 3030203 B1
EP 3054927 B1
EP 3063260 B1
EP 2992162 B1
EP 2993719 B1
EP 3066126 B1
EP 2998414 B1
EP 3200906 B1
EP 3198153 B1
EP 3079630 B1
EP 3080500 B1
EP 3079655 B1
EP 3057830 B1
EP 3080019 B1
EP 3072311 B1
EP 3006512 B1
EP 3068764 B1
EP 3094856 B1
EP 3077333 B1
EP 3066734 B1
EP 3083175 B1

Nr 8/2019
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 06 02 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/30
2019/01
2019/10
2019/08
2019/10
2019/09
2019/05
2019/08
2019/09
2019/15
2019/08
2019/01
2019/08
2019/14
2019/12
2018/45
2019/11
2019/08
2019/12
2019/19
2019/11
2019/08
2018/34
2019/11
2019/09
2019/19
2019/09
2019/13
2018/38
2018/52
2019/10
2019/16
2019/06
2019/02
2019/11
2019/11
2019/05
2019/10
2019/09
2019/09
2019/08
2019/05
2019/03
2019/02
2019/01
2019/09
2019/09
2019/09
2019/14
2018/52
2019/02
2019/09
2019/09
2019/08
2019/10
2019/01
2019/08
2019/19
2019/03
2019/09
2019/10
2019/11
2019/14
2019/09
2019/10
2019/05
2019/06

EP 2999475 B1
EP 3003526 B1
EP 3079541 B1
EP 3084902 B1
EP 3063300 B1
EP 3066228 B1
EP 3074304 B1
EP 3230516 B1
EP 3080225 B1
EP 3206492 B1
EP 3102055 B1
EP 3217820 B1
EP 3066139 B1
EP 2873646 B1
EP 3104724 B1
EP 3074033 B1
EP 3014964 B1
EP 3080483 B1
EP 3080057 B1
EP 3082923 B1
EP 3110267 B1
EP 3083571 B1
EP 3022112 B1
EP 3083554 B1
EP 3091880 B1
EP 3084129 B1
EP 3068706 B1
EP 3029038 B1
EP 3027909 B1
EP 3146131 B1
EP 3234790 B1
EP 3031913 B1
EP 3030634 B1
EP 3030264 B1
EP 3035936 B1
EP 3043411 B1
EP 3041304 B1
EP 3004782 B1
EP 3038687 B1
EP 3066056 B1
EP 3041736 B1
EP 3064830 B1
EP 3042658 B1
EP 3047160 B1
EP 3057965 B1
EP 3058108 B1
EP 3059600 B1
EP 3061814 B1
EP 3064871 B1
EP 3062670 B1
EP 3066258 B1
EP 3068881 B1
EP 3068401 B1
EP 3068697 B1
EP 3072987 B1
EP 3074038 B1
EP 3083531 B1
EP 3085673 B1
EP 3039332 B1
EP 3089717 B1
EP 3092416 B1
EP 3096996 B1
EP 3101436 B1
EP 3127753 B1
EP 3127777 B1
EP 3161200 B1
EP 3196323 B1

T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 03 2019

2379
2019/11
2019/11
2019/02
2019/10
2018/50
2019/01
2019/03
2018/51
2019/09
2019/09
2019/09
2019/10
2018/51
2019/09
2019/11
2019/06
2019/09
2019/13
2019/06
2019/12
2019/10
2018/51
2019/09
2019/09
2018/51
2019/12
2019/02
2019/05
2019/08
2019/19
2019/19
2019/19
2019/10
2019/05
2019/09
2019/17
2019/08
2018/45
2019/07
2019/13
2019/08
2019/03
2018/38
2019/17
2019/10
2019/10
2018/50
2019/09
2019/03
2019/06
2019/02
2019/08
2019/08
2019/10
2019/07
2019/09
2019/08
2019/08
2019/13
2019/09
2019/03
2019/10
2019/11
2019/11
2019/10
2019/11
2019/12

EP 2915680 B1
EP 3090626 B1
EP 3162995 B1
EP 3028966 B1
EP 2863637 B1
EP 2908407 B1
EP 2918673 B1
EP 2921447 B1
EP 2922183 B1
EP 2924200 B1
EP 2924204 B1
EP 2927302 B1
EP 2947443 B1
EP 2941965 B1
EP 2952106 B1
EP 2963031 B1
EP 2957191 B1
EP 3067499 B1
EP 2962827 B1
EP 2985033 B1
EP 2963454 B1
EP 2959986 B1
EP 3118138 B1
EP 2989896 B1
EP 3120839 B1
EP 3124587 B1
EP 2980330 B1
EP 3130426 B1
EP 2963099 B1
EP 2986003 B1
EP 2986004 B1
EP 2986005 B1
EP 2995715 B1
EP 2993398 B1
EP 3000929 B1
EP 2975610 B1
EP 3006813 B1
EP 2947203 B1
EP 3124903 B1
EP 2982696 B1
EP 3001566 B1
EP 3147643 B1
EP 3153035 B1
EP 3011820 B1
EP 3016114 B1
EP 3021066 B1
EP 3040461 B1
EP 3150036 B1
EP 3165297 B1
EP 3017879 B1
EP 3032198 B1
EP 3173544 B1
EP 3026190 B1
EP 3026130 B1
EP 3032093 B1
EP 3053902 B1
EP 3023222 B1
EP 3078664 B1
EP 3037529 B1
EP 2944177 B1
EP 3145069 B1
EP 3075042 B1
EP 3091842 B1
EP 3097397 B1
EP 3099725 B1
EP 3097559 B1
EP 3096600 B1

2380
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T4 (97) 05 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/52
2018/49
2018/49
2019/05
2019/11
2019/09
2019/06
2019/09
2019/07
2019/11
2019/11
2019/11
2019/09
2018/50
2018/50
2018/52
2019/09
2019/09
2019/08
2019/08
2018/51
2019/09
2019/01
2019/06
2019/11
2019/12
2019/05
2019/09
2019/03
2019/01
2019/09
2019/11
2019/09
2019/13
2019/10
2019/10
2019/08
2019/08
2019/08
2019/16
2019/16
2019/06
2019/10
2019/08
2019/05
2019/09
2018/35
2019/10
2019/08
2019/01
2019/09
2019/06
2019/05
2019/10
2019/11
2019/13
2019/02
2019/10
2019/14
2019/09
2018/43
2019/08
2019/08
2018/41
2019/08
2019/10
2019/12

EP 3102950 B1
EP 3071923 B1
EP 3071923 B1
EP 3132163 B1
EP 3099692 B1
EP 3116679 B1
EP 3122717 B1
EP 3102376 B1
EP 3114120 B1
EP 3245114 B1
EP 3099583 B1
EP 3099587 B1
EP 3272344 B1
EP 3116744 B1
EP 3116746 B1
EP 3122383 B1
EP 3122745 B1
EP 3123835 B1
EP 3148860 B1
EP 3123741 B1
EP 3126383 B1
EP 3277952 B1
EP 3140484 B1
EP 3157362 B1
EP 3131738 B1
EP 3247812 B1
EP 3149014 B1
EP 3157780 B1
EP 3148943 B1
EP 3152317 B1
EP 3149133 B1
EP 3155345 B1
EP 3161117 B1
EP 3157918 B1
EP 3114908 B1
EP 3160823 B1
EP 3160645 B1
EP 3152336 B1
EP 3166782 B1
EP 3166993 B1
EP 3140023 B1
EP 3174940 B1
EP 3158337 B1
EP 3294685 B1
EP 3172379 B1
EP 3157874 B1
EP 3172498 B1
EP 3201118 B1
EP 3169609 B1
EP 3171722 B1
EP 3177827 B1
EP 3175199 B1
EP 3180060 B1
EP 3194168 B1
EP 3178121 B1
EP 3109320 B1
EP 3177381 B1
EP 3175006 B1
EP 3113258 B1
EP 3180394 B1
EP 3193690 B1
EP 3191404 B1
EP 3192129 B1
EP 3188685 B1
EP 3117012 B1
EP 3186203 B1
EP 3200932 B1

T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 07 11 2018
T4 (97) 07 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 02 2019

Nr 8/2019
2018/39
2019/09
2019/09
2019/06
2019/06
2019/16
2019/08
2019/02
2018/41
2019/09
2019/09
2019/09
2019/09
2019/15
2019/11
2018/45
2018/45
2018/50
2019/08
2019/13
2019/11
2019/11
2019/06
2018/49
2018/30
2019/12
2019/10
2019/14
2019/10
2019/05
2019/12
2019/08
2019/05
2019/10
2019/10
2019/09
2018/52
2019/02
2019/15
2019/09
2019/15
2019/09
2019/05
2018/52
2019/08
2019/02
2019/05
2018/52
2019/05
2019/12
2019/08
2019/06
2019/01
2019/09
2019/08
2019/13
2019/08
2019/08
2019/08
2019/05
2019/08
2019/01
2019/08
2019/15
2019/09
2019/08
2019/06

EP 3194456 B1
EP 3121884 B1
EP 3121885 B1
EP 3197858 B1
EP 3197859 B1
EP 3197290 B1
EP 3218246 B1
EP 3242828 B1
EP 3194763 B1
EP 3195401 B1
EP 3194178 B1
EP 3197890 B1
EP 3174555 B1
EP 3191450 B1
EP 3122672 B1
EP 3194350 B1
EP 3194350 B1
EP 3201415 B1
EP 3127682 B1
EP 3200762 B1
EP 3194848 B1
EP 3194281 B1
EP 3201544 B1
EP 3132089 B1
EP 3198041 B1
EP 3201401 B1
EP 3226960 B1
EP 3209778 B1
EP 3207039 B1
EP 3136845 B1
EP 3137078 B1
EP 3213385 B1
EP 3212028 B1
EP 3204297 B1
EP 3141584 B1
EP 3224168 B1
EP 3215507 B1
EP 3285703 B1
EP 3227975 B1
EP 3245702 B1
EP 3145595 B1
EP 3227031 B1
EP 3220755 B1
EP 3221860 B1
EP 3237254 B1
EP 3227422 B1
EP 3230544 B1
EP 3224825 B1
EP 3206623 B1
EP 3212643 B1
EP 3232811 B1
EP 3233142 B1
EP 3218279 B1
EP 3224110 B1
EP 3230416 B1
EP 3235339 B1
EP 3230027 B1
EP 3237498 B1
EP 3230481 B1
EP 3158091 B1
EP 3233768 B1
EP 3218998 B1
EP 3233831 B1
EP 3227354 B1
EP 3232839 B1
EP 3247780 B1
EP 3237702 B1

Nr 8/2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 08 05 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/08
2019/19
2019/08
2019/08
2019/06
2019/17
2019/08
2019/06
2019/07
2019/07
2019/04
2019/07
2018/43
2019/06
2019/06
2019/14
2019/13
2019/07
2019/18
2019/09
2019/17
2019/09
2019/02
2019/07
2019/13
2019/08
2019/01
2019/08
2019/09
2019/05
2019/12
2019/19
2019/09
2019/15
2019/07
2019/09
2019/07
2019/07
2019/08
2019/12
2019/10
2018/39
2019/07
2019/11
2019/05
2019/08
2019/08
2019/05
2018/51
2019/08
2019/06
2019/10
2018/50
2019/08
2019/11
2019/04
2019/08
2019/18
2019/06
2018/51
2018/42
2019/09
2019/12
2019/10
2019/08
2019/09
2019/09

EP 3237965 B1
EP 3237177 B1
EP 3240733 B1
EP 3251213 B1
EP 3233887 B1
EP 3038202 B1
EP 3237966 B1
EP 3233518 B1
EP 3234045 B1
EP 3227239 B1
EP 3234302 B1
EP 3237929 B1
EP 3237869 B1
EP 3234283 B1
EP 3183805 B1
EP 3153573 B1
EP 3214676 B1
EP 3187805 B1
EP 3220522 B1
EP 3070243 B1
EP 3101045 B1
EP 3127693 B1
EP 3199704 B1
EP 3225739 B1
EP 3228552 B1
EP 3108950 B1
EP 3045643 B1
EP 3050759 B1
EP 3088421 B1
EP 3034608 B1
EP 3085363 B1
EP 3053848 B1
EP 3076110 B1
EP 3064427 B1
EP 3210861 B1
EP 3214005 B1
EP 3067772 B1
EP 3048753 B1
EP 3059953 B1
EP 3078545 B1
EP 3091645 B1
EP 3081599 B1
EP 3088369 B1
EP 3097919 B1
EP 3117860 B1
EP 3090955 B1
EP 3078388 B1
EP 3243766 B1
EP 3246574 B1
EP 3246266 B1
EP 3104037 B1
EP 3098512 B1
EP 3112210 B1
EP 3257773 B1
EP 3262943 B1
EP 3113056 B1
EP 3150277 B1
EP 3266851 B1
EP 3095912 B1
EP 3269681 B1
EP 3124854 B1
EP 3127831 B1
EP 3279303 B1
EP 3130272 B1
EP 3128153 B1
EP 3284351 B1
EP 3287105 B1

T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T4 (97) 30 01 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 03 2019

2381
2019/05
2019/14
2018/46
2019/09
2019/09
2019/11
2019/13
2019/10
2019/16
2019/15
2019/14
2019/08
2019/09
2019/11
2019/10
2019/07
2019/04
2019/12
2019/14
2019/06
2019/11
2019/09
2019/02
2019/09
2019/08
2019/13
2019/10
2019/06
2019/11
2019/08
2018/46
2019/06
2019/09
2019/10
2019/09
2019/09
2019/11
2019/09
2019/11
2019/10
2018/51
2019/15
2019/12
2019/17
2019/01
2019/01
2019/11
2019/10
2019/01
2019/09
2019/09
2019/07
2019/09
2019/08
2019/08
2018/52
2019/04
2019/07
2019/11
2019/08
2019/10
2019/10
2019/05
2019/05
2019/11
2019/09
2019/12

EP 3138375 B1
EP 3135997 B1
EP 3156507 B1
EP 3130473 B1
EP 3135379 B1
EP 3156555 B1
EP 3135657 B1
EP 3192520 B1
EP 3141552 B1
EP 3306253 B1
EP 3305101 B1
EP 3156142 B1
EP 3159025 B1
EP 3315120 B1
EP 3153202 B1
EP 3165229 B1
EP 3166252 B1
EP 3178849 B1
EP 3318689 B1
EP 3287303 B1
EP 3153024 B1
EP 3168541 B1
EP 3179655 B1
EP 3246419 B1
EP 3156420 B1
EP 3309440 B1
EP 3160003 B1
EP 3189734 B1
EP 3266560 B1
EP 3165061 B1
EP 3106411 B1
EP 3278798 B1
EP 3045027 B1
EP 3056097 B1
EP 3108914 B1
EP 3266608 B1
EP 3253806 B1
EP 3242933 B1
EP 3253769 B1
EP 3250853 B1
EP 3256391 B1
EP 3253237 B1
EP 3258969 B1
EP 3261743 B1
EP 3261683 B1
EP 3253885 B1
EP 3244885 B1
EP 3253834 B1
EP 3271056 B1
EP 3280837 B1
EP 3271062 B1
EP 3268536 B1
EP 3274302 B1
EP 3250039 B1
EP 3283717 B1
EP 3164220 B1
EP 3269654 B1
EP 3283707 B1
EP 3288398 B1
EP 3285961 B1
EP 3294463 B1
EP 3294915 B1
EP 3283712 B1
EP 3283712 B1
EP 3297800 B1
EP 3303680 B1
EP 3295197 B1

2382
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 03 04 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 02 01 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/11
2019/10
2019/12
2019/05
2019/10
2019/10
2019/17
2019/08
2019/09
2019/10
2019/16
2019/14
2019/07
2019/14
2019/11
2019/14
2019/09
2019/14
2019/15
2019/09
2019/12
2018/50
2019/14
2019/10
2019/15
2019/09
2019/11
2019/11
2019/10
2019/11
2019/02
2019/10
2019/11
2019/10
2019/10
2019/21
2019/07
2019/10
2019/10
2019/14
2019/10
2019/06
2019/17
2019/12
2019/11
2019/09
2019/09
2019/12
2019/16
2019/17
2019/04
2019/14
2019/05
2018/50
2019/05
2019/05
2019/09
2019/16
2019/02
2019/09
2019/09
2019/08
2019/06
2018/52
2018/52
2019/09
2019/01

EP 3295106 B1
EP 3294077 B1
EP 3303179 B1
EP 3292290 B1
EP 3288847 B1
EP 3291908 B1
EP 3193989 B1
EP 3295073 B1
EP 3280472 B1
EP 3289342 B1
EP 3313212 B1
EP 3313200 B1
EP 3308008 B1
EP 3313424 B1
EP 3303232 B1
EP 3313838 B1
EP 3317883 B1
EP 3282866 B1
EP 3317376 B1
EP 3191470 B1
EP 3303961 B1
EP 3251758 B1
EP 3314055 B1
EP 3332143 B1
EP 3278684 B1
EP 3344684 B1
EP 3338032 B1
EP 3376873 B1
EP 3370550 B1
EP 3376876 B1
EP 3274725 B1
EP 3347859 B1
EP 3393265 B1
EP 3226343 B1
EP 3304982 B1
EP 3277872 B1
EP 3374274 B1
EP 3187523 B1
EP 3261152 B1
EP 3293808 B1
EP 3386009 B1
EP 3272725 B1
EP 3326794 B1
EP 3346160 B1
EP 3199368 B1
EP 3192943 B1
EP 3195857 B1
EP 3354631 B1
EP 3199346 B1
EP 3205637 B1
EP 3211651 B1
EP 3364421 B1
EP 3220328 B1
EP 3217157 B1
EP 3213706 B1
EP 3216372 B1
EP 3372670 B1
EP 3375610 B1
EP 3222373 B1
EP 3214838 B1
EP 3375962 B1
EP 3220001 B1
EP 3228879 B1
EP 3222484 B1
EP 3222461 B1
EP 3235943 B1
EP 3205654 B1

T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 01 05 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 10 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 24 04 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 17 04 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 22 05 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 03 2019

Nr 8/2019
2019/08
2019/06
2019/08
2019/02
2018/47
2019/04
2019/01
2019/10
2019/09
2019/06
2019/07
2019/05
2019/10
2019/07
2019/16
2019/07
2019/18
2019/11
2019/08
2019/10
2019/12
2019/10
2019/15
2019/08
2019/11
2019/10
2019/04
2019/08
2019/10
2018/51
2019/11
2019/08
2019/09
2019/08
2019/15
2019/16
2019/16
2019/10
2019/05
2019/12
2019/09
2019/10
2019/09
2019/10
2019/17
2019/09
2019/10
2019/09
2019/09
2019/09
2019/08
2019/09
2018/50
2019/11
2019/16
2019/10
2019/08
2019/12
2019/10
2019/10
2019/21
2019/01
2019/09
2019/09
2019/07
2019/07
2019/11

EP 3225682 B1
EP 3228488 B1
EP 3206031 B1
EP 3252361 B1
EP 3238827 B1
EP 3236129 B1
EP 3210591 B1
EP 3241914 B1
EP 3243982 B1
EP 3239067 B1
EP 3231806 B1
EP 3241532 B1
EP 3251479 B1
EP 3242271 B1
EP 3241470 B1
EP 3243898 B1
EP 3232666 B1
EP 3254886 B1
EP 3289881 B1
EP 3249557 B1
EP 3252250 B1
EP 3248478 B1
EP 3253060 B1
EP 3249830 B1
EP 3263054 B1
EP 3255945 B1
EP 3267672 B1
EP 3267673 B1
EP 3291408 B1
EP 3267750 B1
EP 3272890 B1
EP 3278691 B1
EP 3284893 B1
EP 3284659 B1
EP 3291536 B1
EP 3288032 B1
EP 3291230 B1
EP 3293468 B1
EP 3299441 B1
EP 3287110 B1
EP 3318438 B1
EP 3300721 B1
EP 3312370 B1
EP 3311936 B1
EP 3345517 B1
EP 3301035 B1
EP 3354167 B1
EP 3263312 B1
EP 3385468 B1
EP 3254543 B1
EP 3269220 B1
EP 3275302 B1
EP 3231980 B1
EP 3238801 B1
EP 3357835 B1
EP 3284087 B1
EP 3256015 B1
EP 3384105 B1
EP 3313421 B1
EP 3313422 B1
EP 3377126 B1
EP 3279225 B1
EP 3306734 B1
EP 3331826 B1
EP 3352558 B1
EP 3354365 B1
EP 3332656 B1

Nr 8/2019
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
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20 02 2019
27 02 2019
10 04 2019
27 02 2019

2019/08
2019/09
2019/15
2019/09

EP 3336441 B1
EP 3382133 B1
EP 3387899 B1
EP 3380529 B1
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
396151
397958
398257
399019
399772
400394
404871
405406
405829
406297
406503
u)
407369
407836
u)
407972
408246
408262
408612
408871
408974
409256
409752
410241
410811
u)
410935
411119
411339
411656
411674
411732
411827
u)
412030
412033
412706
412821
413050
413588
414214
414311
414405
415056
u)

05/2013
16/2013
18/2013
22/2013
01/2014
02/2013
03/2015
07/2015
10/2015
12/2015
13/2015
19/2015
21/2015
22/2015
24/2015
24/2015
26/2015
02/2016
03/2016
05/2016
08/2016
12/2016
14/2016
15/2016
16/2016
18/2016
20/2016
20/2016
20/2016
21/2016
22/2016
22/2016
26/2016
01/2017
26/2016
05/2017
08/2017
08/2017
09/2017
12/2017

415775
416445
u)
416538
416582
416630
417025
417268
417345
417436
417566
417829
417993
418034
418080
418574
418824
418864
419106
419229
419432
u)
419937
u)
419942
420261
420390
420450
420559
420576
420636
420817
421130
421160
421220
421344
421432
u)
421992
422879
423218
423905
424739(419995)

15/2017
19/2017
20/2017
20/2017
20/2017
23/2017
24/2017
25/2017
26/2017
26/2017
02/2018
13/2017
03/2018
03/2018
06/2018
08/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
14/2018
14/2018
16/2018
17/2018
17/2018
18/2018
18/2018
18/2018
20/2018
21/2018
21/2018
21/2018
22/2018
23/2018
01/2019
07/2018
26/2018
16/2018
15/2018

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego

260
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).
385276
393366

25/2009
14/2012

394619
395971

22/2012
04/2013

401563
401564
401996
404088
404892
412227
412276
414870
414953
416773
u)
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11/2014
11/2014
13/2014
25/2014
13/2014
23/2016
24/2016
11/2017
12/2017
21/2017

417355
u)
417774
417800
418038
418954
419904
420177
421006
421539

25/2017
24/2017
01/2018
05/2017
08/2017
14/2018
15/2018
21/2018
24/2018

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego

261
DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO
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.
(T3) 1755555
(T3) 1755555

05/2014
05/2013

262
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).
397786
399001
400552
409271
409475
410273

15/2013
22/2013
05/2014
05/2016
06/2016
12/2016

411301
411798
417870
419352
419539
420172

18/2016
21/2016
02/2018
10/2018
12/2018
15/2018

263
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochron-
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nego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 206444 2019 05 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLYFORM A.G.P.INC., Granby, Kanada i dokonanie wpisu: LES INDUSTRIES DE MOULAGE POLYMAX
INC., Granby, Kanada
(B1) 207754 2019 04 03 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) 209731 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dekra Holdings Limited, Larnaca,
Cypr i dokonanie wpisu: GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 340647474
(B1) 210431 2019 05 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLYFORM A.G.P. INC., Granby, Kanada i dokonanie wpisu: LES INDUSTRIES DE MOULAGE POLYMAX
INC., Granby, Kanada
(B1) 211717 2019 05 28 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) 212075 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGC FLAT GLASS NORTH AMERICA,
INC, Alpharetta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Quanex IG Systems, Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 212469 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
i dokonanie wpisu: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417
(B1) 212783 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
i dokonanie wpisu: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417
(B1) 214624 2019 04 03 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) 214728 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KORONA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wieluń, Polska 730031975 i dokonanie wpisu: KORONA CANDLES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń, Polska 381361398
(B1) 215068 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KORONA SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń,
Polska 730031975 i dokonanie wpisu: KORONA CANDLES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń, Polska 381361398

Nr 8/2019

(B1) 215440 2019 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Shell Internationale Research Maatschappij B.V., Haga, Holandia i dokonanie wpisu: AIR PRODUCTS
AND CHEMICALS, INC., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 223592 2019 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PDA HYBRID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122812700
i dokonanie wpisu: OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ochmanów, Polska 350661450
(B1) 223929 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMART NANOTECHNOLOGIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Alwernia, Polska 122981957 i dokonanie wpisu: SMART NANOTECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA, Alwernia, Polska 122981957
(B1) 224139 2017 12 14 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na
mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawu Rejestrowego na
Patencie zawartej w dniu 3 kwietnia 2017 r. pomiędzy EKOBENZ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
(jako Zastawcą) oraz Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca ustanowił
na rzecz Zastawnik:
1) zastaw cywilny na Patencie na Wynalazek (Zastaw Cywilny
1), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1–
zgodnie z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw cywilny na Patencie na Wynalazek (Zastaw Cywilny
2), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2–
zgodnie z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
3) zastaw cywilny na Patencie na Wynalazek (Zastaw Cywilny
3), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 3–
zgodnie z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
4) zastaw cywilny na Patencie na Wynalazek (Zastaw Cywilny
4), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 4–
zgodnie z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
5) zastaw cywilny na Patencie na Wynalazek (Zastaw Cywilny
5), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 5–
zgodnie z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
(B1) 224338 2017 12 14 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na
mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawu Rejestrowego na
Patencie zawartej w dniu 3 kwietnia 2017 r. pomiędzy EKOBENZ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
(jako Zastawcą) oraz Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca ustanowił
na rzecz Zastawnik:
1) zastaw cywilny na Patencie na Wynalazek (Zastaw Cywilny
1), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1–
zgodnie z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw cywilny na Patencie na Wynalazek (Zastaw Cywilny
2), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2–
zgodnie z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
3) zastaw cywilny na Patencie na Wynalazek (Zastaw Cywilny
3), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 3–
zgodnie z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
4) zastaw cywilny na Patencie na Wynalazek (Zastaw Cywilny
4), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 4–
zgodnie z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
5) zastaw cywilny na Patencie na Wynalazek (Zastaw Cywilny
5), w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 5–
zgodnie z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
(B1) 227772 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMEC FOSTER WHEELER
ENERGY FAKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec, Polska 270589609 i dokonanie wpisu: SHI FW ENERGIA
FAKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 270589609

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

2385

(B1) 229228 2019 05 23 C. Wprowadzono zmianę składu
twórców poprzez wykreślenie wpisu: MARIUSZ WAŁEK, Kielce, Polska; MAREK MAJCHER, Warka, Polska i dokonanie wpisu: MARIUSZ
WAŁEK, Kielce, Polska

(T3) 1641887 2019 03 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nuplex Resins B.V., Bergen op
Zoom, Holandia i dokonanie wpisu: Allnex Netherlands B.V., Bergen op Zoom, Holandia

(B1) 229330 2019 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, Polska 000001347; POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637 i dokonanie wpisu: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
W KATOWICACH, Katowice, Polska 000001347

(T3) 1670982 2019 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific France, Kunheim, Francja i dokonanie wpisu: SCA Tissue France, Bois-Colombes,
Francja

(B1) 230335 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMART NANOTECHNOLOGIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Alwernia, Polska 122981957 i dokonanie wpisu: SMART NANOTECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA, Alwernia, Polska 122981957
(B1) 230801 2019 03 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLASTEX SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR BANIA, JOANNA MICHALIK, GRZEGORZ BANIA,
Mogilany, Polska 363948226 i dokonanie wpisu: PLASTEX SPÓŁKA
JAWNA WALDEMAR BANIA, JOANNA MICHALIK, GRZEGORZ BANIA,
Jawornik, Polska 363948226

264
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) 1568901 2019 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: A-Z Ausrüstung und Zubehör
GmbH & Co. KG, Hattingen, Niemcy i dokonanie wpisu: SPAX International GmbH & Co. KG, Ennepetal, Niemcy

(T3) 1670982 2019 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Tissue France, Bois-Colombes,
Francja i dokonanie wpisu: Essity Operations France, Saint-Ouen,
Francja
(T3) 1689236 2019 03 07 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
(T3) 1842394 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(T3) 1769127 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(T3) 1951436 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(T3) 1891020 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Syngenta Limited, Guildford, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Syngenta Limited, Bracknell, Wielka
Brytania
(T3) 1874875 2019 03 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nuplex Resins B.V., Bergen op
Zoom, Holandia i dokonanie wpisu: Allnex Netherlands B.V., Bergen op Zoom, Holandia
(T3) 1902081 2019 03 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nuplex Resins B.V., Bergen op
Zoom, Holandia i dokonanie wpisu: Allnex Netherlands B.V., Bergen op Zoom, Holandia
(T3) 1922392 2019 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland, Petten, Holandia i dokonanie wpisu: MILENA-OLGA Joint Innovation Assets B.V., Maassluis, Holandia
(T3) 1954798 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DONG Energy Power A/S,
Fredericia, Dania i dokonanie wpisu: Dong Energy Wind Power Holding A/S, Skaerbaek, Dania
(T3) 1954798 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dong Energy Wind Power
Holding A/S, Skaerbaek, Dania i dokonanie wpisu: Ørsted Wind Power Holding A/S, Skaerbaek, Dania
(T3) 1954798 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ørsted Wind Power Holding A/S, Skaerbaek, Dania i dokonanie wpisu: Renescience A/S, Skaerbaek, Dania

(T3) 1527900 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mitsubishi HiTec Paper Flensburg
GmbH, Flensburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, Bielefeld, Niemcy

(T3) 1937476 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria

(T3) 1625176 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nuplex Resins B.V., Bergen op
Zoom, Holandia i dokonanie wpisu: Allnex Netherlands B.V., Bergen op Zoom, Holandia

(T3) 2095683 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
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(T5) 2019735 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(T3) 2033802 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mitsubishi HiTec Paper Flensburg
GmbH, Flensburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, Bielefeld, Niemcy
(T3) 2061575 2019 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCHULZ, Helmuth, Linz, Austria
i dokonanie wpisu: SCHULZ KATHARINA, Wiedeń, Austria
(T3) 2057718 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Knürr GmbH, Amstorf, Niemcy i dokonanie wpisu: Vertiv Integrated Systems GmbH, Arnstorf, Niemcy
(T3) 2121198 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
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(T3) 2208835 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara,
Malta i dokonanie wpisu: Välinge Innovation AB, Viken, Szwecja
(T3) 2213812 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara,
Malta i dokonanie wpisu: Välinge Innovation AB, Viken, Szwecja
(T3) 2226447 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara,
Malta i dokonanie wpisu: Välinge Innovation AB, Viken, Szwecja
(T3) 2112069 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OYSTAR Benhil GmbH, Neuss,
Niemcy i dokonanie wpisu: Benhil GmbH, Neuss, Niemcy
(T3) 2146025 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Välinge Innovation AB, Viken, Szwecja
(T3) 2356922 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: He-Ko GbR, Bielefeld, Niemcy i dokonanie wpisu: confer GmbH, Bielefeld, Niemcy

(T3) 2099751 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy

(T3) 2314381 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria

(T3) 2094396 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria

(T3) 2322759 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2225046 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(T3) 2096230 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(T3) 2095941 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(T3) 1980683 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Välinge Innovation AB, Viken, Szwecja
(T3) 1994241 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SWISS KRONO Tec AG, Luzern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Välinge Innovation AB, Viken, Szwecja
(T3) 2160190 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.A., Roma, Włochy i dokonanie wpisu: CVie Therapeutics
Limited, Tajpej, Tajwan

(T3) 2393890 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Metalvuoto S.p.A., Roncello MB, Włochy i dokonanie wpisu: SAES Coated Films S.p.A., Roncello, Włochy
(T3) 2411015 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Rome, Włochy i dokonanie wpisu: CVie Therapeutics Limited, Tajpej, Tajwan
(T3) 2580042 2019 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Schulz, Helmuth, Linz, Austria i dokonanie wpisu: SCHULZ KATHARINA, Wiedeń, Austria
(T3) 2480637 2019 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland, Petten, Holandia i dokonanie wpisu: MILENA-OLGA Joint Innovation Assets B.V., Maassluis, Holandia
(T3) 2329887 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kronoplus Technical AG, Niederteufen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Xylo Technologies AG, Niederteufen, Szwajcaria
(T3) 2556106 2019 03 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nuplex Resins B.V., Bergen op
Zoom, Holandia i dokonanie wpisu: Allnex Netherlands B.V., Bergen op Zoom, Holandia

(T3) 2057327 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara,
Malta i dokonanie wpisu: Välinge Innovation AB, Viken, Szwecja

(T3) 2556108 2019 03 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nuplex Resins B.V., Bergen op
Zoom, Holandia i dokonanie wpisu: Allnex Netherlands B.V., Bergen op Zoom, Holandia

(T3) 2242743 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria

(T3) 2731897 2019 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja

(T3) 2117788 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara,
Malta i dokonanie wpisu: Välinge Innovation AB, Viken, Szwecja

(T3) 2696856 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sanzyme Limited, Hyderabad, Indie
i dokonanie wpisu: SANZYME Private Limited, Hyderabad, Indie

(T3) 2237803 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Prothena Biosciences Limited,
Dublin, Irlandia i dokonanie wpisu: PROTHENA THERAPEUTICS LIMITED, Dublin, Irlandia

(T3) 2697267 2019 03 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nuplex Resins B.V., Bergen op
Zoom, Holandia i dokonanie wpisu: Allnex Netherlands B.V., Bergen op Zoom, Holandia

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

2387

(T3) 2678491 2019 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SVENSSON, Peehr Mathias Ørnfeldt,
Skanderborg, Dania i dokonanie wpisu: Tagelement A/S, Skanderborg, Dania

(T3) 2911521 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DuPont Nutrition Biosciences ApS,
Copenhagen, Dania i dokonanie wpisu: J. Rettenmaier & Söhne
GmbH + Co. KG, Rosenberg, Niemcy

(T3) 2704962 2019 03 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BORMIOLI PHARMA S. r. l., Milano,
Włochy i dokonanie wpisu: BORMIOLI PHARMA S.p.A., Mediolan,
Włochy

(T3) 2936539 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Asahi Glass Company, Limited,
Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: AGC Inc., Tokio, Japonia

(T3) 2718073 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: McFarlane, Brinsley, Carmichael,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: McPhee Bros (Blantyre) Limited, Blantyre, Wielka Brytania
(T3) 2764035 2019 03 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nuplex Resins B.V., Bergen op
Zoom, Holandia i dokonanie wpisu: Allnex Netherlands B.V., Bergen op Zoom, Holandia
(T3) 2764038 2019 03 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nuplex Resins B.V., Bergen op
Zoom, Holandia i dokonanie wpisu: Allnex Netherlands B.V., Bergen op Zoom, Holandia
(T3) 2793578 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim
am Rhein, Niemcy; Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim
am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 2739792 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2750529 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nu Mark Innovations Ltd., Beit Shemesh, Izrael i dokonanie wpisu: Altria Israel LTD, Beit Shemesh, Izrael
(T3) 2767554 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huang, Bin, Fremont City,
Stany Zjednoczone Ameryki; Molecon (Suzhon) Novel Materials Co.
Ltd., Suzhou City, Chiny i dokonanie wpisu: Huang, Bin, Fremont
City, Stany Zjednoczone Ameryki; Molecon (Suzhou) Novel Materials Co., Ltd., Suzhou, Chiny
(T3) 2692416 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dürr thermea GmbH, Ottendorf-Okrilla, Niemcy i dokonanie wpisu: ENGIE Refrigeration GmbH,
Lindau, Niemcy
(T3) 2717523 2019 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huawei Device Co., Ltd., Shenzhen,
Chiny i dokonanie wpisu: Huawei Device (ShenZhen) Co., Ltd.,
Shenzhen, Chiny
(T3) 2717523 2019 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huawei Device (ShenZhen) Co.,
Ltd., Shenzhen, Chiny i dokonanie wpisu: Huawei Device Co., Ltd.,
Dongguan, Chiny
(T3) 2829208 2019 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joma Kunststofftechnik GmbH &
Co. KG, Brunn am Gebirge, Austria i dokonanie wpisu: Joma Kunststofftechnik GmbH, Brunn am Gebirge, Austria
(T3) 2882517 2019 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland, Petten, Holandia i dokonanie wpisu: MILENA-OLGA Joint Innovation Assets B.V., Maassluis, Holandia
(T3) 2874614 2019 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mediolanum Farmaceutici S.p.A.,
Milano, Włochy i dokonanie wpisu: Neopharmed Gentili S.p.A., Mediolan, Włochy

(T3) 2895690 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2913058 2019 03 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Genomix Co., Ltd., Ibaraki, Japonia;
Osaka University, Suita, Japonia i dokonanie wpisu: Osaka University, Suita, Japonia; StemRIM Inc., Ibaraki, Japonia
(T3) 2913059 2019 03 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Genomix Co., Ltd., Ibaraki, Japonia;
Osaka University, Suita, Japonia i dokonanie wpisu: Osaka University, Suita, Japonia; StemRIM Inc., Ibaraki, Japonia
(T3) 2902196 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara,
Malta i dokonanie wpisu: Välinge Innovation AB, Viken, Szwecja
(T3) 2848552 2019 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joma Kunststofftechnik GmbH &
Co. KG, Brunn am Gebirge, Austria i dokonanie wpisu: Joma Kunststofftechnik GmbH, Brunn am Gebirge, Austria
(T3) 2986616 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Laboratorios del. Dr. Esteve, S.A.,
Barcelona, Hiszpania i dokonanie wpisu: ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A., Barcelona, Hiszpania
(T3) 2859626 2019 03 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unger Kabel-Konfektionstechnik GmbH & Co. KG, Sehmatal-Sehma, Niemcy i dokonanie wpisu:
UNGER Kabel-Konfektionstechnik GmbH, Sehmatal OT Sehma,
Niemcy
(T3) 3036384 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIXAT, Marcq en Baroeul, Francja
i dokonanie wpisu: FIXAT, Marcq en Baroeul, Francja; BRICONORD,
Barbezieux-Saint-Hilaire, Francja
(T3) 2933960 2019 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huawei Device Co., Ltd., Shenzhen,
Chiny i dokonanie wpisu: Huawei Device (ShenZhen) Co., Ltd.,
Shenzhen, Chiny
(T3) 2933960 2019 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Huawei Device (ShenZhen) Co.,
Ltd., Shenzhen, Chiny i dokonanie wpisu: Huawei Device Co., Ltd.,
Dongguan, Chiny
(T3) 3142976 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGC Glass Europe, Louvain-La-Neuve, Belgia; Asahi Glass Company, Limited, Tokyo, Japonia
i dokonanie wpisu: AGC Inc., Tokio, Japonia; AGC Glass Europe, Louvain-La-Neuve, Belgia
(T3) 3140224 2019 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joma Kunststofftechnik GmbH &
Co. KG, Brunn am Gebirge, Austria i dokonanie wpisu: Joma Kunststofftechnik GmbH, Brunn am Gebirge, Austria
(T3) 3096089 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Enervent Oy, Porvoo, Finlandia
i dokonanie wpisu: Zehnder Finland Oy, Porvoo, Finlandia
(T3) 3096089 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zehnder Finland Oy, Porvoo, Finlandia i dokonanie wpisu: Enervent Zehnder Oy, Porvoo, Finlandia
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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) 191026
(B1) 191114
(B1) 192305
(B1) 192307
(B1) 193456
(B1) 194395
(B1) 194706
(B1) 195894
(B1) 195976
(B1) 196914
(B1) 197134
(B1) 197728
(B1) 199761
(B1) 199833
(B1) 200249
(B1) 200259
(B1) 200562
(B1) 200617
(B1) 201039
(B1) 201133
(B1) 202204
(B1) 203046
(B1) 203064
(B1) 203074
(B1) 203373
(B1) 203655
(B1) 203683
(B1) 205203
(B1) 205716
(B1) 205831
(B1) 206003
(B1) 207887
(B1) 208801
(B1) 209646
(B1) 209660
(B1) 209847
(B1) 209935
(B1) 210258
(B1) 211212
(B1) 211781
(B1) 211982
(B1) 212086
(B1) 212151
(B1) 212539
(B1) 212723
(B1) 214175
(B1) 214181
(B1) 214204
(B1) 214350
(B1) 214593
(B1) 214595
(B1) 214784
(B1) 215889
(B1) 215984
(B1) 216339
(B1) 216478
(B1) 216496
(B1) 217075
(B1) 217624
(B1) 217740
(B1) 217913

2018 08 13
2018 08 30
2018 09 06
2018 09 06
2018 07 16
2018 08 29
2018 08 28
2018 07 31
2018 09 07
2018 09 06
2018 03 26
2018 08 14
2018 09 04
2018 08 27
2018 08 27
2018 08 26
2018 08 23
2018 09 04
2018 08 19
2018 08 12
2018 09 06
2018 09 01
2018 08 16
2018 08 11
2018 08 23
2018 09 01
2018 09 07
2018 08 22
2018 08 26
2018 08 13
2018 08 23
2018 09 05
2018 08 17
2018 08 25
2018 09 07
2018 09 02
2018 09 06
2018 08 16
2018 08 30
2018 08 12
2018 09 01
2018 08 13
2018 09 01
2018 08 30
2018 08 13
2018 08 26
2018 08 26
2018 08 23
2018 09 01
2018 08 26
2018 08 14
2018 09 05
2018 08 24
2018 08 28
2018 08 18
2018 09 02
2018 08 30
2018 08 11
2018 08 31
2018 08 12
2018 09 06

(B1) 218029
(B1) 218171
(B1) 218725
(B1) 218779
(B1) 218966
(B1) 219057
(B1) 219146
(B1) 220236
(B1) 220325
(B1) 221045
(B1) 221374
(B1) 221573
(B1) 221574
(B1) 222469
(B1) 222518
(B1) 222587
(B1) 222602
(B1) 222604
(B1) 222609
(B1) 222676
(B1) 222927
(B1) 222956
(B1) 222992
(B1) 223258
(B1) 223259
(B1) 223932
(B1) 225064
(B1) 225442
(B1) 225583
(B1) 225604
(B1) 226223
(B1) 226356
(B1) 226521
(B1) 226601
(B1) 226914
(B1) 227088
(B1) 227281
(B1) 227342
(B1) 227358
(B1) 227359
(B1) 227561
(B1) 227709
(B1) 227824
(B1) 227846
(B1) 228137
(B1) 228185
(B1) 228275
(B1) 228323
(B1) 228330
(B1) 228331
(B1) 228375
(B1) 228408
(B1) 228409
(B1) 228504
(B1) 228507
(B1) 228508
(B1) 228704
(B1) 228751
(B1) 228778
(B1) 228831
(B1) 229202

2018 09 02
2018 08 24
2018 08 27
2018 08 16
2018 08 29
2018 07 25
2018 08 19
2018 08 29
2018 09 05
2018 09 02
2018 08 23
2018 08 16
2018 08 16
2018 08 14
2018 08 25
2018 09 06
2018 08 13
2018 08 13
2018 08 22
2018 08 22
2018 08 13
2018 08 30
2018 08 27
2018 08 14
2018 08 13
2018 08 13
2018 08 25
2018 09 03
2018 09 04
2018 08 20
2018 08 28
2018 08 11
2018 08 23
2018 08 29
2018 08 21
2018 09 07
2018 08 29
2018 08 17
2018 08 26
2018 08 26
2018 09 05
2018 08 30
2018 09 07
2018 08 16
2018 09 01
2018 09 02
2018 07 21
2018 07 15
2018 08 11
2018 08 11
2018 08 02
2018 07 17
2018 08 24
2018 07 30
2018 08 04
2018 08 04
2018 08 18
2018 08 24
2018 09 01
2018 08 23
2018 08 05

(B1) 229321
(B1) 229432
(B1) 229479
(B1) 229485
(B1) 229588
(B1) 229682
(B1) 229780
(B1) 229810
(B1) 229811
(B1) 229812
(B1) 229813

Nr 8/2019
(B1) 229814
(B1) 229815
(B1) 229823
(B1) 229852
(B1) 229856
(B1) 229873
(B1) 229876
(B1) 229878
(B1) 229879
(B1) 229881

2018 07 23
2018 08 29
2018 07 31
2018 07 14
2018 08 29
2018 03 30
2018 06 11
2016 01 21
2018 05 19
2016 03 07
2016 03 25

2016 08 14
2017 07 16
2018 01 26
2018 06 30
2018 03 09
2017 03 26
2017 11 19
2017 11 26
2018 04 20
2018 07 16
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PATENTU EUROPEJSKIEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego oraz datę wygaśnięcia patentu
europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(T3) 1706667
(T3) 1811468
(T3) 1916749
(T3) 1993325
(T3) 2001858
(T3) 2001964
(T3) 2002048
(T3) 2002406
(T3) 2004160
(T3) 2004248
(T3) 2004308
(T3) 2004458
(T3) 2004636
(T3) 2004843
(T3) 2007659
(T3) 2008488
(T3) 2009281
(T3) 2010342
(T3) 2010457
(T3) 2010732
(T3) 2011091
(T3) 2013422
(T3) 2018165
(T3) 2018295
(T3) 2032268
(T3) 2033914
(T3) 2046088
(T3) 2048305
(T3) 2070875
(T3) 2076457
(T3) 2077166
(T3) 2077354
(T3) 2080742
(T3) 2082964
(T3) 2084987
(T3) 2085150
(T3) 2085169
(T3) 2087829
(T3) 2088230
(T3) 2090689
(T3) 2090759
(T3) 2091314
(T3) 2093335
(T3) 2093723
(T3) 2098125
(T3) 2098468
(T3) 2098691
(T3) 2099269

2017 09 30
2017 12 22
2017 11 06
2018 02 28
2018 03 23
2018 03 29
2018 01 29
2018 02 01
2018 03 27
2018 03 07
2018 02 26
2018 03 23
2018 03 19
2018 02 28
2018 03 05
2018 03 27
2018 03 25
2018 01 23
2018 03 30
2018 02 13
2018 03 30
2018 03 01
2018 01 12
2018 03 16
2018 03 09
2018 01 13
2018 03 07
2018 01 10
2018 01 29
2018 03 30
2017 12 31
2018 01 06
2018 01 07
2018 01 24
2018 02 01
2018 02 04
2018 01 29
2018 02 02
2018 02 11
2018 02 18
2018 02 10
2018 02 09
2018 02 23
2018 02 09
2018 03 03
2018 03 06
2018 03 06
2018 02 11

(T3) 2100511
(T3) 2100996
(T3) 2101117
(T3) 2101835
(T3) 2102054
(T3) 2103073
(T3) 2103295
(T3) 2103319
(T3) 2105033
(T3) 2106026
(T3) 2106195
(T3) 2107975
(T3) 2109361
(T3) 2109442
(T3) 2109490
(T3) 2109513
(T3) 2109704
(T3) 2110500
(T3) 2111070
(T3) 2111124
(T3) 2113027
(T3) 2113415
(T3) 2114790
(T3) 2115010
(T3) 2117563
(T3) 2117564
(T3) 2117936
(T3) 2118104
(T3) 2118128
(T3) 2118248
(T3) 2118585
(T3) 2118710
(T3) 2119700
(T3) 2120507
(T3) 2120534
(T3) 2120923
(T3) 2121012
(T3) 2121209
(T3) 2121277
(T3) 2121376
(T3) 2121754
(T3) 2122066
(T3) 2122149
(T3) 2122234
(T3) 2122248
(T3) 2123271
(T3) 2124922
(T3) 2125230

2018 02 23
2018 03 11
2018 03 09
2018 01 15
2018 01 16
2018 01 17
2018 02 20
2017 11 16
2017 11 12
2018 02 18
2018 03 28
2018 03 26
2018 01 23
2018 02 08
2018 01 21
2018 01 17
2018 02 04
2018 03 27
2018 02 23
2018 03 30
2018 02 18
2018 03 06
2018 01 24
2018 02 28
2018 02 07
2018 02 07
2018 02 01
2018 02 04
2018 01 11
2018 01 28
2018 02 13
2018 01 23
2018 01 31
2018 01 03
2018 02 19
2018 01 04
2018 02 13
2018 02 06
2018 01 07
2018 03 03
2018 01 09
2018 01 29
2018 01 09
2018 03 19
2018 02 14
2018 03 03
2018 03 18
2018 01 04

Nr 8/2019
(T3) 2125352
(T3) 2125437
(T3) 2125453
(T3) 2125562
(T3) 2125697
(T3) 2126090
(T3) 2126097
(T3) 2129215
(T3) 2129377
(T3) 2129386
(T3) 2129506
(T3) 2129556
(T3) 2129762
(T3) 2129763
(T3) 2129786
(T3) 2129976
(T3) 2129986
(T3) 2130413
(T3) 2131680
(T3) 2131810
(T3) 2131859
(T3) 2132314
(T3) 2132383
(T3) 2132589
(T3) 2134604
(T3) 2134625
(T3) 2134648
(T3) 2134877
(T3) 2136766
(T3) 2136956
(T3) 2137866
(T3) 2139479
(T3) 2139633
(T3) 2140058
(T3) 2140191
(T3) 2140476
(T3) 2142198
(T3) 2142382
(T3) 2142731
(T3) 2144508
(T3) 2146867
(T3) 2147675
(T3) 2152322
(T3) 2156903
(T3) 2156904
(T3) 2163661
(T3) 2167718
(T3) 2177503
(T3) 2177536
(T3) 2178160
(T3) 2182007
(T3) 2185049
(T3) 2188116
(T3) 2189155
(T3) 2195006
(T3) 2200478
(T3) 2204525
(T3) 2206508
(T3) 2206656
(T3) 2206664
(T3) 2206719
(T3) 2208664
(T3) 2208768
(T3) 2208825
(T3) 2213394
(T3) 2216144
(T3) 2216562
(T3) 2218815

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018 01 17
2018 02 12
2017 10 24
2018 02 05
2018 01 15
2018 01 31
2018 03 14
2018 03 25
2018 03 14
2018 02 15
2018 03 26
2018 01 25
2018 02 19
2018 02 14
2018 02 14
2018 03 13
2018 02 08
2018 03 05
2018 03 27
2018 02 28
2018 03 27
2018 03 06
2017 11 20
2018 02 15
2018 03 19
2018 01 29
2018 03 20
2018 02 20
2018 03 17
2018 03 07
2018 03 07
2018 03 14
2018 03 20
2018 03 06
2018 03 07
2018 03 11
2018 02 20
2018 03 27
2018 03 28
2018 03 26
2018 03 11
2018 02 27
2018 02 04
2018 02 04
2018 02 04
2017 09 05
2018 03 20
2018 02 21
2018 03 27
2018 03 21
2018 03 05
2018 03 26
2018 01 21
2018 03 27
2018 03 07
2017 10 20
2017 12 01
2018 02 27
2018 01 13
2018 01 11
2018 03 02
2017 10 09
2018 01 16
2018 01 16
2018 01 15
2018 02 08
2018 01 11
2018 02 13

(T3) 2224089
(T3) 2226557
(T3) 2227210
(T3) 2229212
(T3) 2229407
(T3) 2229950
(T3) 2230444
(T3) 2233426
(T3) 2235399
(T3) 2236410
(T3) 2236715
(T3) 2238227
(T3) 2240179
(T3) 2240341
(T3) 2240342
(T3) 2240384
(T3) 2240486
(T3) 2240487
(T3) 2240656
(T3) 2242696
(T3) 2242954
(T3) 2243059
(T3) 2244572
(T3) 2244688
(T3) 2244850
(T3) 2245126
(T3) 2245412
(T3) 2245812
(T3) 2247193
(T3) 2247296
(T3) 2247363
(T3) 2247823
(T3) 2247824
(T3) 2247825
(T3) 2247826
(T3) 2248303
(T3) 2248826
(T3) 2249972
(T3) 2250140
(T3) 2252263
(T3) 2252416
(T3) 2252436
(T3) 2255032
(T3) 2257562
(T3) 2259882
(T3) 2260024
(T3) 2261876
(T3) 2262493
(T3) 2262777
(T3) 2262833
(T3) 2263225
(T3) 2265261
(T3) 2265406
(T3) 2265523
(T3) 2266188
(T3) 2267344
(T3) 2268984
(T3) 2269088
(T3) 2271559
(T3) 2271907
(T3) 2274113
(T3) 2274379
(T3) 2274679
(T3) 2276429
(T3) 2276725
(T3) 2281155
(T3) 2282206
(T3) 2285751

2018 01 26
2018 03 05
2018 01 05
2018 01 14
2018 01 06
2018 03 11
2018 03 17
2018 03 19
2018 01 08
2018 03 25
2018 01 13
2018 01 26
2018 01 23
2018 01 14
2018 01 14
2018 01 16
2018 01 23
2018 01 23
2018 01 16
2018 01 27
2018 01 26
2017 12 31
2018 01 27
2018 01 27
2018 02 11
2018 01 06
2018 02 09
2018 02 25
2018 01 23
2018 02 19
2018 01 16
2018 02 19
2018 02 19
2018 02 19
2018 02 19
2018 02 04
2018 01 08
2018 02 18
2018 02 24
2018 01 29
2018 01 16
2018 02 12
2018 01 26
2018 02 25
2018 02 10
2018 03 02
2018 01 29
2018 03 06
2018 03 06
2018 02 18
2018 01 10
2018 03 11
2018 03 10
2018 02 04
2018 03 18
2018 03 26
2018 03 30
2018 03 26
2018 01 09
2018 01 16
2018 03 19
2018 02 27
2018 03 02
2018 01 19
2018 03 30
2018 03 30
2018 02 16
2018 03 21

(T3) 2288686
(T3) 2290411
(T3) 2291363
(T3) 2291540
(T3) 2297162
(T3) 2300589
(T3) 2301506
(T3) 2306871
(T3) 2307288
(T3) 2307631
(T3) 2308420
(T3) 2318456
(T3) 2325305
(T3) 2325306
(T3) 2331740
(T3) 2338345
(T3) 2344286
(T3) 2345491
(T3) 2354108
(T3) 2354214
(T3) 2354360
(T3) 2354539
(T3) 2356912
(T3) 2360438
(T3) 2360646
(T3) 2361030
(T3) 2361962
(T3) 2362043
(T3) 2362362
(T3) 2362363
(T3) 2363030
(T3) 2363031
(T3) 2363048
(T3) 2363211
(T3) 2363286
(T3) 2363563
(T3) 2363647
(T3) 2364686
(T3) 2364766
(T3) 2364927
(T3) 2365159
(T3) 2365303
(T3) 2365332
(T3) 2366584
(T3) 2367651
(T3) 2367736
(T3) 2367737
(T3) 2367738
(T3) 2367740
(T3) 2368757
(T3) 2368802

2389

2018 02 16
2018 02 02
2018 02 20
2018 01 26
2018 03 11
2018 02 16
2018 02 08
2017 12 30
2017 12 30
2018 03 13
2018 03 29
2018 03 03
2018 02 17
2018 02 17
2018 03 17
2018 01 10
2017 09 15
2018 01 13
2018 01 28
2018 01 06
2018 01 20
2018 01 14
2018 02 12
2018 02 11
2018 01 29
2017 12 30
2018 02 17
2018 02 19
2018 02 18
2018 02 18
2018 02 15
2018 02 15
2018 03 05
2018 01 19
2018 03 01
2018 03 02
2018 02 22
2018 03 11
2018 01 24
2018 02 01
2018 03 05
2018 03 02
2018 03 10
2018 03 19
2017 11 19
2017 12 30
2017 12 30
2017 12 30
2017 12 30
2018 03 16
2018 02 15

(T3) 2369100
(T3) 2371585
(T3) 2376826
(T3) 2377541
(T3) 2378489
(T3) 2381809
(T3) 2382066
(T3) 2382299
(T3) 2382422
(T3) 2387339
(T3) 2387341
(T3) 2387627
(T3) 2389164
(T3) 2389382
(T3) 2390736
(T3) 2391434
(T3) 2391699
(T3) 2391763
(T3) 2391811
(T3) 2392742
(T3) 2393404
(T3) 2393797
(T3) 2393830
(T3) 2393980
(T3) 2394762
(T3) 2395047
(T3) 2396325
(T3) 2396792
(T3) 2398502
(T3) 2398778
(T3) 2398779
(T3) 2399080
(T3) 2399087
(T3) 2399088
(T3) 2399092
(T3) 2399180
(T3) 2400857
(T3) 2401253
(T3) 2403764
(T3) 2403778
(T3) 2403824
(T3) 2403852
(T3) 2405751
(T3) 2405829
(T3) 2405892
(T3) 2406040
(T3) 2406226
(T3) 2406228
(T3) 2408646
(T3) 2408913

2018 03 23
2018 03 25
2018 01 05
2018 02 07
2018 01 29
2018 01 19
2018 01 21
2018 01 08
2018 01 06
2018 01 08
2018 01 12
2018 01 15
2018 01 11
2018 01 13
2018 03 14
2018 01 29
2018 01 25
2018 02 01
2018 01 14
2018 02 26
2018 02 03
2018 02 01
2018 02 05
2018 01 20
2018 01 08
2018 03 24
2018 02 12
2018 02 12
2018 02 17
2018 02 05
2018 02 22
2018 01 15
2018 02 15
2018 02 15
2018 02 17
2018 02 18
2018 02 26
2018 01 25
2018 03 01
2017 12 30
2018 03 03
2018 03 05
2018 03 12
2018 03 04
2018 02 02
2018 03 08
2018 03 11
2018 03 09
2018 03 17
2018 03 15
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku albo kod i numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości
Urzędu Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja
została ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub
uchylono decyzję poprzednią.
(B1) 220023 8/2015

2019 03 15

(B1) 226725 8/2017

2019 03 14

Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 19 listopada 2014 r.
o udzieleniu patentu
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 20 marca 2017 r.
o udzieleniu patentu

2390

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 8/2019

B. WZORY UŻYTKOWE
268
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 891 do nr 70 974)
Y1 (11) 70897
(41) 2018 11 05
(51) A01F 15/00 (2006.01)
A01F 15/07 (2006.01)
(21) 126323
(22) 2017 05 04
(72) CIEŻ WOJCIECH, Mikowice (PL)
(73) ELPLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikowice (PL)
(54) Prasa zwijająca
Y1 (11) 70910
(41) 2019 03 11
(51) A01F 25/14 (2006.01)
A01F 25/16 (2006.01)
(21) 126580
(22) 2017 09 05
(72) ZIĘTARA KRZYSZTOF, Drzonowo (PL)
(73) ZIĘTARA KRZYSZTOF EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO
ROLNE, Drzonowo (PL)
(54) Zbiornik do zakiszania bel z zielonką
Y1 (11) 70894
(41) 2018 03 12
(51) A01G 9/02 (2006.01)
(21) 125534
(22) 2016 09 01
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Doniczka
Y1 (11) 70892
(41) 2018 11 19
(51) A21B 3/13 (2006.01)
A21B 5/00 (2006.01)
(21) 126352
(22) 2017 05 12
(72) ZABIEGAŁOWSKI MAREK MIECZYSŁAW, Gdynia (PL)
(73) ZABIEGAŁOWSKI MAREK MIECZYSŁAW, Gdynia (PL)
(54) Forma do wypieku wyrobów z ciasta
Y1 (11) 70901
(41) 2018 05 21
(51) A41D 13/00 (2006.01)
A41B 9/12 (2006.01)
(21) 125705
(22) 2016 11 17
(72) LUDWIG ANNA, Ozorków (PL)
(73) LUDWIG ANNA, Ozorków (PL)
(54) Kombinezon medyczny unisex
Y1 (11) 70946
(41) 2017 10 23
(51) A47B 17/03 (2006.01)
A47B 21/03 (2006.01)
A47B 3/083 (2006.01)
(21) 125048
(22) 2016 04 18
(72) LEWANDOWSKA MARTA, Płońsk (PL)
(73) DPH OBJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Biurko oparte na prostopadłościennym kontenerku
Y1 (11) 70947
(51) A47B 17/03 (2006.01)

(41) 2017 10 23

A47B 21/04 (2006.01)
A47B 19/08 (2006.01)
(21) 125049
(22) 2016 04 18
(72) LEWANDOWSKA MARTA, Płońsk (PL)
(73) DPH OBJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Biurko oparte na prostopadłościennym kontenerku
Y1 (11) 70896
(41) 2018 09 10
(51) A47F 3/04 (2006.01)
F25D 19/00 (2006.01)
(21) 126106
(22) 2017 03 03
(72) WIĘCEK TOMASZ, Borek (PL)
(73) WŁODARCZYK WŁADYSŁAW IGLOO, Stary Wiśnicz (PL)
(54) Lada chłodnicza
Y1 (11) 70935
(41) 2018 05 21
(51) A61B 5/103 (2006.01)
(21) 125734
(22) 2016 11 07
(72) MROZKOWIAK MIROSŁAW, Turowo (PL)
(73) MROZKOWIAK MIROSŁAW, Turowo (PL)
(54) Stelaż diagnostyczny
Y1 (11) 70921
(41) 2018 12 17
(51) A61H 3/00 (2006.01)
A61F 5/02 (2006.01)
(21) 126399
(22) 2017 06 13
(72) LEŚNIEWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) LEŚNIEWSKI MICHAŁ CENTRUM INTENSYWNEJ TERAPII
OLINEK, Warszawa (PL)
(54) Orteza kompresyjna
Y1 (11) 70909
(41) 2019 03 11
(51) A63B 21/062 (2006.01)
A63B 21/072 (2006.01)
A63B 21/078 (2006.01)
A63B 71/00 (2006.01)
A63B 24/00 (2006.01)
F16D 48/00 (2006.01)
(21) 126569
(22) 2017 09 04
(72) SAMULNIK GRZEGORZ, Żerniki Wrocławskie (PL)
(73) TEB SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żerniki Wrocławskie (PL)
(54) Urządzenie do automatycznego asystowania w trakcie ćwiczeń
ruchowych
Y1 (11) 70949
(41) 2018 11 05
(51) B21D 31/06 (2006.01)
B21D 22/26 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
(21) 126295
(22) 2017 04 26
(72) KARBOWSKI KRZYSZTOF, Szczyglice (PL); SZCZYBURA MAREK,
Kraków (PL)

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Narzędzie do wytłaczania przyrostowo-matrycowego

(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Urządzenie do spawania obwodowego elementów rurowych
skoncentrowanym strumieniem energii

Y1 (11) 70950
(41) 2018 11 05
(51) B21D 31/06 (2006.01)
B21D 22/26 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
(21) 126296
(22) 2017 04 26
(72) KARBOWSKI KRZYSZTOF, Szczyglice (PL); SZCZYBURA MAREK,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Narzędzie do wytłaczania przyrostowo-matrycowego

Y1 (11) 70936
(41) 2018 01 15
(51) B25B 27/14 (2006.01)
E04F 13/072 (2006.01)
(21) 125324
(22) 2016 07 11
(72) HACIUK TOMASZ, Bytyń (PL)
(73) HACIUK TOMASZ, Bytyń (PL)
(54) Narzędzie podręczne

Y1 (11) 70951
(41) 2018 11 05
(51) B21D 31/06 (2006.01)
B21D 22/26 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
(21) 126297
(22) 2017 04 26
(72) KARBOWSKI KRZYSZTOF, Szczyglice (PL); SZCZYBURA MAREK,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Narzędzie do wytłaczania przyrostowo-matrycowego
Y1 (11) 70961
(41) 2018 11 05
(51) B21D 31/06 (2006.01)
B21D 22/26 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
(21) 126298
(22) 2017 04 26
(72) KARBOWSKI KRZYSZTOF, Szczyglice (PL); SZCZYBURA MAREK,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Narzędzie do wytłaczania przyrostowo-matrycowego
Y1 (11) 70962
(41) 2018 11 05
(51) B21D 31/06 (2006.01)
B21D 22/26 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
(21) 126299
(22) 2017 04 26
(72) KARBOWSKI KRZYSZTOF, Szczyglice (PL); SZCZYBURA MAREK,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Narzędzie do wytłaczania przyrostowo-matrycowego
Y1 (11) 70960
(41) 2018 11 05
(51) B21D 31/06 (2006.01)
B21D 22/26 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
(21) 126300
(22) 2017 04 26
(72) KARBOWSKI KRZYSZTOF, Szczyglice (PL); SZCZYBURA MAREK,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Narzędzie do wytłaczania przyrostowo-matrycowego
Y1 (11) 70928
(41) 2018 05 07
(51) B23K 3/08 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
(62) 420708
(21) 127744
(22) 2017 03 02
(72) TOFIL SZYMON, Cedzyna (PL); DANIELEWSKI HUBERT,
Wrzosówka (PL); KURP PIOTR, Kielce (PL); MULCZYK KRYSTIAN,
Kielce (PL); WITKOWSKI GRZEGORZ, Końskie (PL)

Y1 (11) 70930
(41) 2018 09 24
(51) B25G 1/10 (2006.01)
B25G 3/00 (2006.01)
E04F 21/06 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
(21) 126173
(22) 2017 03 23
(72) KUBALA ROMAN, Ustroń (PL)
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
(54) Uchwyt narzędzia do ręcznych prac wykończeniowych w budownictwie
Y1 (11) 70970
(41) 2019 04 23
(51) B32B 29/08 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
(21) 126677
(22) 2017 10 10
(72) ŚWIERSZKO KAMIL, Zielona Góra (PL); PERLIKIEWICZ PIOTR,
Zielona Góra (PL); LIBNER JUSTYNA, Zielona Góra (PL)
(73) ROYALPACK TATAR SPÓŁKA JAWNA, Słone (PL)
(54) Arkusz tektury falistej z warstwą odlepną
Y1 (11) 70968
(41) 2019 03 11
(51) B60P 3/12 (2006.01)
(21) 126561
(22) 2017 08 30
(72) PAJDZIŃSKI PIOTR, Grabina (PL)
(73) PAJDZIŃSKI PIOTR GANER, Grabina (PL)
(54) Przesuwny przeciwciężar pojazdu holowniczego
Y1 (11) 70900
(41) 2015 08 31
(51) B60R 22/12 (2006.01)
(21) 123824
(22) 2015 02 25
(72) JAŚKIEWICZ MAREK, Kielce (PL); JURECKI RAFAŁ, Kielce (PL);
STAŃCZYK TOMASZ LECH, Kołomań (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Połączenie pasa bezpieczeństwa z klamrą
Y1 (11) 70952
(41) 2019 04 08
(51) B61B 3/00 (2006.01)
B61B 13/04 (2006.01)
(21) 127846
(22) 2018 11 30
(72) CZOPEK DAMIAN, Pszczyna (PL)
(73) CZOPEK DAMIAN PROPOLI, Pszczyna (PL)
(54) Napędowe koło cierne kolejki podwieszonej
Y1 (11) 70929
(41) 2019 03 11
(51) B61H 1/00 (2006.01)
(21) 126559
(22) 2017 08 29
(72) KIERSZNICKI PRZEMYSŁAW, Tuchola (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Mechaniczny hamulec klockowy pojazdu szynowego
Y1 (11) 70954
(51) B62D 63/08 (2006.01)
(21) 127379
(30) RU2017122944

(41) 2019 01 02
(22) 2018 05 30
2017 06 27

RU
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(72) VOLKOV PAVEL, Jarosław (RU)
(73) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI OTVETSTVENNOSTYOU
„JACHNITCH MOTORSPORT”, Jarosław (RU)
(54) Skrócona przyczepa o podwyższonej manewrowości

(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Uszczelka butelki dwukomorowej

Y1 (11) 70906
(41) 2018 11 05
(51) B65D 1/04 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65D 47/08 (2006.01)
(21) 126318
(22) 2017 04 28
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Butelka dwukomorowa

Y1 (11) 70934
(41) 2016 04 11
(51) B65D 85/30 (2006.01)
(21) 123425
(22) 2014 10 01
(72) MUCHA ŁUKASZ, Grybów (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Ochraniacz dystansowy narożnikowy

Y1 (11) 70937
(41) 2019 02 11
(51) B65D 5/16 (2006.01)
B65D 5/54 (2006.01)
(21) 126516
(22) 2017 08 02
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania zbiorczego
Y1 (11) 70938
(41) 2019 02 11
(51) B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 126519
(22) 2017 08 03
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania otwartego
Y1 (11) 70966
(41) 2019 01 28
(51) B65D 5/50 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 77/04 (2006.01)
(21) 126505
(22) 2017 07 27
(72) PODDENEK PRZEMYSŁAW, Leszno (PL)
(73) KEG PET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wykrój pudełka z tektury
Y1 (11) 70967
(41) 2019 01 28
(51) B65D 5/50 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 77/04 (2006.01)
(21) 126506
(22) 2017 07 27
(72) PODDENEK PRZEMYSŁAW, Leszno (PL)
(73) KEG PET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wykrój pudełka z tektury
Y1 (11) 70905
(41) 2018 11 05
(51) B65D 41/04 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
(21) 126317
(22) 2017 04 28
(72) ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zamknięcie butelki dwukomorowej
Y1 (11) 70907
(51) B65D 53/04 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
(21) 126319

(41) 2018 11 05

(22) 2017 04 28

Y1 (11) 70925
(41) 2018 11 05
(51) B65D 88/10 (2006.01)
E04H 7/18 (2006.01)
(21) 126301
(22) 2017 04 26
(72) MACKIEWICZ MAREK, Łomża (PL)
(73) MACKIEWICZ MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,
Łomża (PL)
(54) Prefabrykowany betonowy zbiornik
Y1 (11) 70917
(41) 2017 10 09
(51) B65G 47/34 (2006.01)
(21) 125015
(22) 2016 04 05
(72) SIKORA PIOTR, Mikołów (PL); KORZEPA KAMIL, Rogoźnik (PL)
(73) MIFAMA OPA CARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów (PL)
(54) Przesyp antyudarowy
Y1 (11) 70893
(41) 2019 02 25
(51) C10L 11/04 (2006.01)
C10L 11/06 (2006.01)
(21) 126531
(22) 2017 08 18
(72) KUPCZAK IRENEUSZ, Godziszka (PL)
(73) KUPCZAK KRZYSZTOF WYRÓB PATYKÓW DO LODÓW
SPÓŁKA CYWILNA, Godziszka (PL); KUPCZAK IRENEUSZ WYRÓB
PATYKÓW DO LODÓW SPÓŁKA CYWILNA, Godziszka (PL)
(54) Podpałka
Y1 (11) 70891
(41) 2018 09 10
(51) E03F 5/04 (2006.01)
E03F 5/06 (2006.01)
(21) 126096
(22) 2017 03 01
(72) KĘSIK GRZEGORZ, Krzepice (PL)
(73) KĘSIK GRZEGORZ KESMET-1, Krzepice (PL)
(54) Kratka ściekowa odpływowa zwłaszcza prysznicowa
Y1 (11) 70948
(41) 2018 09 24
(51) E03F 7/04 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
F16K 3/00 (2006.01)
F16K 1/18 (2006.01)
(21) 126124
(22) 2017 03 13
(72) BĄK GRZEGORZ, Świlcza (PL)
(73) BĄK GRZEGORZ KARMAT ZAKŁADY PRODUKCYJNE
SYSTEMÓW SANITARNYCH, Świlcza (PL)
(54) Zasuwa burzowa do zabudowy w posadzce
Y1 (11) 70924
(41) 2018 10 08
(51) E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/41 (2006.01)
E04G 13/06 (2006.01)
(21) 126192
(22) 2017 03 27
(72) KOTARBA KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków (PL)
(54) Kosz szalunkowy do mocowania płyty balkonowej
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Y1 (11) 70919
(41) 2019 02 11
(51) E04B 1/41 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
(21) 126507
(22) 2017 07 31
(72) SZULC WOJCIECH, Poznań (PL); STODOLNY ŁUKASZ,
Jelonek (PL)
(73) PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54) Łącznik prefabrykowanego balkonu
Y1 (11) 70902
(41) 2018 08 27
(51) E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
E04D 3/36 (2006.01)
F16B 13/08 (2006.01)
(21) 126083
(22) 2017 02 24
(72) GACIEK PAWEŁ, Wieprz (PL)
(73) BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec (PL)
(54) Mocujący element łącznika warstwy termoizolacyjnej ze ścianą
budynku
Y1 (11) 70903
(41) 2018 08 27
(51) E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
E04D 3/36 (2006.01)
F16B 13/08 (2006.01)
(21) 126084
(22) 2017 02 24
(72) GACIEK PAWEŁ, Wieprz (PL)
(73) BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec (PL)
(54) Element mocujący łącznika warstwy termoizolacyjnej ze ścianą
budynku
Y1 (11) 70904
(41) 2018 08 27
(51) E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
E04D 3/36 (2006.01)
F16B 13/08 (2006.01)
(21) 126085
(22) 2017 02 24
(72) GACIEK PAWEŁ, Wieprz (PL)
(73) BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec (PL)
(54) Element łącznika mocującego warstwę termoizolacyjną ze ścianą budynku
Y1 (11) 70927
(41) 2019 02 11
(51) E04C 2/288 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 2/04 (2006.01)
E04B 1/14 (2006.01)
(21) 127606
(22) 2018 09 05
(72) CZAPCZUK ANDRZEJ, Warszawa (PL); KOWALSKI MARCIN,
Michałów-Reginów (PL); KRAKOWSKI PIOTR, Legionowo (PL)
(73) F.B.I. TASBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Narożna krawędź warstwowej ściany prefabrykowanej żelbetowej
Y1 (11) 70932
(41) 2017 06 19
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 7/26 (2006.01)
(21) 124684
(22) 2015 12 16
(72) MAJOCH WACŁAW, Nowy Sącz (PL); STOKŁOSA ŁUKASZ,
Dobra (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe
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Y1 (11) 70945
(41) 2017 04 10
(51) E04F 15/18 (2006.01)
F24D 3/16 (2006.01)
F24D 5/10 (2006.01)
(21) 124435
(22) 2015 09 30
(72) ŚLANDA TOMASZ, Przeworsk (PL); ŚLANDA ADAM,
Przeworsk (PL); KOSIŃSKI MACIEJ, Nowy Targ (PL)
(73) T I A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeworsk (PL)
(54) Płyta systemowa
Y1 (11) 70926
(41) 2018 08 13
(51) E04F 19/02 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04D 13/15 (2006.01)
(21) 126007
(22) 2017 02 03
(72) GAWRON MAREK, Ostre (PL)
(73) RENOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(54) Profil okapowy, zwłaszcza do posadzek wentylowanych
Y1 (11) 70959
(41) 2018 11 05
(51) E04G 21/04 (2006.01)
B28C 7/16 (2006.01)
B65D 88/26 (2006.01)
B65G 53/32 (2006.01)
(21) 126310
(22) 2017 04 27
(72) WIERZBICKI ŁUKASZ, Gruszewo (PL)
(73) WIERZBICKI ŁUKASZ ŁUK-MET USŁUGI ŚLUSARSKOSPAWALNICZE, Gruszewo (PL)
(54) Pojemnik do betonu
Y1 (11) 70942
(41) 2019 01 02
(51) E04H 13/00 (2006.01)
(21) 126437
(22) 2017 06 20
(72) ROJEK JERZY, Jejkowice (PL)
(73) RODLEW QMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(54) Zestaw płaskich akcesoriów nagrobkowych
Y1 (11) 70965
(41) 2019 01 28
(51) E04H 13/00 (2006.01)
(21) 126493
(22) 2017 07 21
(72) GLÜCK KRZYSZTOF PIOTR, Brenna (PL)
(73) GLÜCK FASHION SPÓŁKA JAWNA, Żory (PL)
(54) Kolumbarium wolnostojące
Y1 (11) 70908
(41) 2018 12 03
(51) E04H 17/14 (2006.01)
A01K 3/00 (2006.01)
(21) 126386
(22) 2017 05 31
(72) WALENTYNOWICZ WOJCIECH, Białystok (PL);
WALENTYNOWICZ TOMASZ, Białystok (PL)
(73) FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA PROGRESJA T.W.R.
WALENTYNOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Ignatki (PL)
(54) Przęsło ogrodzenia
Y1 (11) 70913
(41) 2015 10 26
(51) E05C 1/06 (2006.01)
E05C 1/00 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
(62) 412098
(21) 127328
(22) 2015 04 22
(72) TOTZ HELMUT, Scharndorf (AT)
(73) PROFITOP INTERNATIONAL HANDELSGESELLSCHAFT MBH,
Mannersdorf am Leithagebirge (AT)
(54) Zestaw do tymczasowego zamknięcia przeciwpowodziowego
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Y1 (11) 70963
(41) 2019 01 02
(51) E05D 1/04 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
(21) 126449
(22) 2017 06 27
(72) WEŁESZCZUK MARCIN, Brzeg (PL); DEMSKA IZABELA,
Brzeg (PL)
(73) OKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierz Osiedle (PL)
(54) Zawias do okna dachowego
Y1 (11) 70911
(41) 2019 04 08
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/16 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
(21) 126635
(22) 2017 09 25
(72) SROKA MARCIN, Bydgoszcz (PL)
(73) QDS 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(54) Łącznik wzmocnień profili drzwi i okien
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Y1 (11) 70943
(41) 2017 01 30
(51) F16B 12/00 (2006.01)
F16B 12/24 (2006.01)
(21) 124278
(22) 2015 07 24
(72) BAJKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elbląg (PL)
(54) Połączenie płyt drewnianych, drewnopodobnych i kompozytowych przy użyciu systemu wzajemnie dopasowanych elementów
łączących, gotowe do montażu finalnego
Y1 (11) 70957
(41) 2017 10 09
(51) F16B 13/00 (2006.01)
E05D 15/02 (2006.01)
(21) 125028
(22) 2016 04 08
(72) BUJAK JAN, Krzepice (PL); BUJAK ARTUR, Krzepice (PL)
(73) BUJAK JAN KOMET SPÓŁKA CYWILNA, Krzepice (PL); BUJAK
ARTUR KOMET SPÓŁKA CYWILNA, Krzepice (PL)
(54) Kotwa

Y1 (11) 70915
(41) 2019 04 08
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
(21) 126649
(22) 2017 10 02
(72) SROKA MARCIN, Bydgoszcz (PL)
(73) QDS 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(54) Profil wzmacniający do okien i drzwi

Y1 (11) 70898
(41) 2019 03 11
(51) F16H 63/02 (2006.01)
B60W 10/02 (2006.01)
(21) 126571
(22) 2017 09 04
(72) BITNER WOJCIECH, Gniezno (PL)
(73) WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań (PL)
(54) Mechanizm awaryjnego sterowania skrzynią biegów

Y1 (11) 70933
(41) 2016 12 05
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
(21) 124130
(22) 2015 06 01
(72) MAJOCH MATEUSZ, Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Świetlik dachowy z szybą zespoloną

Y1 (11) 70914
(41) 2019 04 08
(51) F16K 15/04 (2006.01)
F16K 27/00 (2006.01)
(21) 126651
(22) 2017 10 02
(72) RAŚ MICHAŁ, Nawie Kołaczyckie (PL); TUMIDAJEWICZ MAREK,
Libusza (PL)
(73) FABRYKA ARMATUR JAFAR SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło (PL)
(54) Zawór kulowy zwrotny

Y1 (11) 70973
(41) 2019 04 08
(51) E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/663 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
(21) 126664
(22) 2017 10 04
(72) FLORCZYK RADOSŁAW, Konarzyce (PL)
(73) UNIGLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(54) Szyba zespolona
Y1 (11) 70931
(41) 2018 01 03
(51) E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/11 (2006.01)
(21) 125262
(22) 2016 06 24
(72) BEDNAREK RYSZARD, Sieradz (PL); KOWALSKI PIOTR,
Sieradz (PL)
(73) BEDNAREK RYSZARD PPHU BEDNAREK, Sieradz (PL)
(54) Profil metalowy
Y1 (11) 70918
(41) 2019 03 25
(51) E21D 15/48 (2006.01)
E21D 15/04 (2006.01)
(21) 126591
(22) 2017 09 12
(72) NARBUTT JAROSŁAW, Zabrze (PL); ZBYLUT ANDRZEJ,
Jodłówka Tuchowska (PL)
(73) TRANS-DREW ZBYLUT-FIRLIT SPÓŁKA JAWNA,
Jodłówka Tuchowska (PL)
(54) Kaszt górniczy

Y1 (11) 70920
(41) 2019 01 02
(51) F21L 19/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
(21) 126436
(22) 2017 06 20
(72) ROJEK JERZY, Jejkowice (PL)
(73) RODLEW QMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(54) Osłona elementu świetlnego
Y1 (11) 70944
(41) 2017 02 27
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 17/08 (2006.01)
F21V 5/00 (2015.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
(21) 124338
(22) 2015 08 24
(72) OSET ANDRZEJ, Krzepice (PL)
(73) OSET ANDRZEJ, Krzepice (PL)
(54) Oświetlenie LED dla powierzchni płaskich
Y1 (11) 70922
(41) 2018 10 22
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
(21) 126257
(22) 2017 04 13
(72) HALIGOWSKI MAREK, Rzeszów (PL)
(73) HALIGOWSKI WOJCIECH P.P.H.U. HITPOL, Rzeszów (PL)
(54) Znicz elektryczny
Y1 (11) 70923
(51) F24D 19/10 (2006.01)
(21) 126200

(41) 2018 10 08
(22) 2017 03 29
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(72) STACHNIK ŁUKASZ, Wiatowice (PL)
(73) STACHNIK ŁUKASZ RZT TECHNIKA GRZEWCZA, Wiatowice (PL)
(54) Zespół przyłączeniowy pompy centralnego ogrzewania
Y1 (11) 70939
(41) 2018 10 08
(51) F24F 1/38 (2011.01)
F04D 29/054 (2006.01)
(21) 127187
(22) 2018 03 28
(30) PUV 2017-33560
2017 03 29
(72) PAVLICEK ZDENEK, Liberec (CZ)
(73) DENCOHAPPEL CZ A.S., Liberec (CZ)
(54) Wentylator dla klimatyzatora

CZ

Y1 (11) 70940
(41) 2018 10 08
(51) F24F 13/20 (2006.01)
F24F 13/22 (2006.01)
(21) 127186
(22) 2018 03 28
(30) PUV 2017-33558
2017 03 29
(72) PAVLICEK ZDENEK, Liberec (CZ)
(73) DENCOHAPPEL CZ A.S., Liberec (CZ)
(54) Obudowa klimatyzatora

CZ

CZ

Y1 (11) 70953
(41) 2019 01 28
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F24H 1/18 (2006.01)
F23D 14/10 (2006.01)
(21) 127475
(22) 2018 07 13
(30) 102017000079548
2017 07 14
IT
(72) BAMBOZZI BENEDETTA, Civitanova Marche (IT); CHIAVETTI
FLAVIO, Fabriano (IT); PUCCIARELLI RENZO, Belforte del Chienti (IT)
(73) ARISTON THERMO S.P.A., Fabriano (IT)
(54) Gazowy zasobnikowy podgrzewacz wody
Y1 (11) 70899
(41) 2019 03 11
(51) F41H 3/00 (2006.01)
F41H 3/02 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 7/00 (2006.01)
(21) 126574
(22) 2017 09 04
(72) WÓJCICKI GRZEGORZ, Inowrocław (PL); SAWARZYŃSKI
KRZYSZTOF, Pęckowo (PL)
(73) WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań (PL)
(54) Zatrzask mocujący, zwłaszcza do mocowania paneli kamuflujących do kadłubów pojazdów bojowych
Y1 (11) 70912
(51) G01N 33/00 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
C12M 1/12 (2006.01)
(62) 408760

(41) 2016 01 18

(21) 127436
(22) 2014 07 04
(72) BOGDANOWICZ ZDZISŁAW, Warszawa (PL); ŁAPIŃSKI
MARIUSZ, Warszawa (PL); MIERCZYK ZYGMUNT, Warszawa (PL);
GÓRKA ANDRZEJ, Warszawa (PL); KOWALIK ARTUR,
Suchedniów (PL); GÓŹDŹ STANISŁAW, Kielce (PL)
(73) GÓRKA ANDRZEJ, Warszawa (PL); ŚWIĘTOKRZYSKIE
CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ, Kielce (PL); WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie przesiewowe
Y1 (11) 70895
(41) 2018 06 04
(51) G07F 11/00 (2006.01)
(21) 125797
(22) 2016 11 29
(72) JOŃSKI JANUSZ, Łódź (PL); KOWIERSKI BARTOSZ, Łódź (PL);
DASZYŃSKI MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) JOŃSKI JANUSZ PROFBOX, Łódź (PL)
(54) Mechanizm wydająco-podnoszący urządzenia do wydawania
wyrobów arkuszowych

Y1 (11) 70916
(41) 2017 12 18
(51) F24F 9/00 (2006.01)
(21) 125232
(22) 2016 06 15
(72) SIEK TADEUSZ, Suchy Dwór (PL)
(73) VTS PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Obudowa kurtyny powietrznej
Y1 (11) 70941
(41) 2018 10 08
(51) F24F 13/20 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
(21) 127185
(22) 2018 03 28
(30) PUV 2017-33559
2017 03 29
(72) PAVLICEK ZDENEK, Liberec (CZ)
(73) DENCOHAPPEL CZ A.S., Liberec (CZ)
(54) Klimatyzator
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Y1 (11) 70971
(41) 2019 04 23
(51) G07F 11/62 (2006.01)
G07F 7/06 (2006.01)
G05B 15/02 (2006.01)
(21) 126701
(22) 2017 10 12
(72) KOZANKIEWICZ JULIAN BOGDAN, Warszawa (PL)
(73) NOA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Samoobsługowe urządzenie do zakupu skroplonego gazu palnego w butlach o pojemności do 11 kg
Y1 (11) 70964
(41) 2019 01 14
(51) H01Q 1/00 (2006.01)
H01Q 1/27 (2006.01)
H01Q 3/02 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
(21) 126476
(22) 2017 07 11
(72) SECH PAWEŁ, Warszawa (PL); GRYŻEWSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); MIECZ MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Ramię podpory stabilizującej
Y1 (11) 70969
(41) 2019 03 25
(51) H01R 31/06 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
(21) 126600
(22) 2017 09 14
(72) KIEŁBOWSKI PIOTR, Kielce (PL)
(73) KIEŁBOWSKI PIOTR, Kielce (PL)
(54) Zasilacz sieciowy urządzeń mobilnych
Y1 (11) 70974
(41) 2019 03 25
(51) H02G 3/04 (2006.01)
F16L 3/02 (2006.01)
(21) 126731
(22) 2017 10 26
(23) 2017 09 12 30 Międzynarodowe Targi Bielskie ENERGETAB
2017
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECH., Karczew (PL)
(54) Wysięgnik do montażu tras kablowych
Y1 (11) 70958
(41) 2019 03 25
(51) H02G 3/04 (2006.01)
(21) 126732
(22) 2017 10 26
(23) 2017 09 12 30 Międzynarodowe Targi Bielskie ENERGETAB
2017
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
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(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECH., Karczew (PL)
(54) Uchwyt dociskowy do montażu drabinek kablowych do dwuteowników
Y1 (11) 70956
(41) 2019 03 25
(51) H02G 3/04 (2006.01)
(21) 126733
(22) 2017 10 26
(23) 2017 09 12 30 Międzynarodowe Targi Bielskie ENERGETAB
2017
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECH., Karczew (PL)
(54) Zapinka do bezśrubowego mocowania korytek i drabinek kablowych na wysięgnikach
Y1 (11) 70955
(41) 2019 03 25
(51) H02G 3/04 (2006.01)
(21) 126734
(22) 2017 10 26
(23) 2017 09 12 30 Międzynarodowe Targi Bielskie ENERGETAB
2017
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECH., Karczew (PL)
(54) Uchwyt dociskowy do mocowania korytek i drabinek kablowych do dwuteowników
Y1 (11) 70972
(41) 2019 03 25
(51) H02G 3/30 (2006.01)
(21) 126730
(22) 2017 10 26
(23) 2017 09 12 30 Międzynarodowe Targi Bielskie ENERGETAB
2017
(72) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew (PL)
(73) SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU
INSTALACYJNO-ELEKTROTECH., Karczew (PL)
(54) Wspornik sufitowy do mocowania wysięgników tras kablowych

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01F 15/00 (2006.01)
A01F 15/07 (2006.01)
A01F 25/14 (2006.01)
A01F 25/16 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01K 3/00 (2006.01)
A21B 3/13 (2006.01)
A21B 5/00 (2006.01)
A41B 9/12 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A47B 17/03 (2006.01)
A47B 21/03 (2006.01)
A47B 3/083 (2006.01)
A47B 17/03 (2006.01)
A47B 21/04 (2006.01)
A47B 19/08 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)

70897
70897*
70910
70910*
70894
70908*
70892
70892*
70901*
70901
70946
70946*
70946*
70947
70947*
70947*
70896

A61B 5/103 (2006.01)
A61F 5/02 (2006.01)
A61H 3/00 (2006.01)
A63B 21/062 (2006.01)
A63B 21/072 (2006.01)
A63B 21/078 (2006.01)
A63B 71/00 (2006.01)
A63B 24/00 (2006.01)
B21D 31/06 (2006.01)
B21D 22/26 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21D 31/06 (2006.01)
B21D 22/26 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21D 31/06 (2006.01)
B21D 22/26 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)

70935
70921*
70921
70909
70909*
70909*
70909*
70909*
70949
70949*
70949*
70950
70950*
70950*
70951
70951*
70951*

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

Nr 8/2019

1

2

1

2

B21D 31/06 (2006.01)
B21D 22/26 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21D 31/06 (2006.01)
B21D 22/26 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B21D 31/06 (2006.01)
B21D 22/26 (2006.01)
B21D 22/00 (2006.01)
B23K 3/08 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B25B 27/14 (2006.01)
B25G 1/10 (2006.01)
B25G 3/00 (2006.01)
B28C 7/16 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
B60P 3/12 (2006.01)
B60R 22/12 (2006.01)
B60W 10/02 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61B 13/04 (2006.01)
B61H 1/00 (2006.01)
B62D 63/08 (2006.01)
B65D 1/04 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65D 47/08 (2006.01)
B65D 5/16 (2006.01)
B65D 5/54 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 77/04 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)
B65D 5/10 (2006.01)
B65D 77/04 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65D 53/04 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65D 85/30 (2006.01)
B65D 88/10 (2006.01)
B65D 88/26 (2006.01)
B65G 47/34 (2006.01)
B65G 53/32 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
C10L 11/04 (2006.01)
C10L 11/06 (2006.01)
C12M 1/12 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
E03F 5/06 (2006.01)
E03F 7/04 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/41 (2006.01)
E04B 1/41 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)

70961
70961*
70961*
70962
70962*
70962*
70960
70960*
70960*
70928
70928*
70936
70930
70930*
70959*
70970
70970*
70968
70900
70898*
70952
70952*
70929
70954
70906
70906*
70906*
70937
70937*
70938
70938*
70966
70966*
70966*
70967
70967*
70967*
70905
70905*
70905*
70907
70907*
70907*
70907*
70934
70925
70959*
70917
70959*
70973*
70893
70893*
70912*
70891
70891*
70948
70924
70924*
70919
70919*
70919*
70919*
70902
70902*
70903

E04B 1/74 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 2/04 (2006.01)
E04B 1/14 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04D 3/36 (2006.01)
E04D 3/36 (2006.01)
E04D 3/36 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/15 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04F 13/072 (2006.01)
E04F 21/06 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
E04F 15/18 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04G 13/06 (2006.01)
E04G 21/04 (2006.01)
E04H 7/18 (2006.01)
E04H 13/00 (2006.01)
E04H 13/00 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
E05C 1/06 (2006.01)
E05C 1/00 (2006.01)
E05D 1/04 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 15/02 (2006.01)
E06B 7/26 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/16 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/663 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/11 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
E21D 15/04 (2006.01)
F04D 29/054 (2006.01)
F16B 13/08 (2006.01)
F16B 13/08 (2006.01)
F16B 13/08 (2006.01)
F16B 12/00 (2006.01)
F16B 12/24 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
F16D 48/00 (2006.01)
F16H 63/02 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
F16K 3/00 (2006.01)
F16K 1/18 (2006.01)
F16K 15/04 (2006.01)
F16K 27/00 (2006.01)
F16L 3/02 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)

70903*
70904
70904*
70927*
70927*
70927*
70919*
70927
70927*
70902*
70903*
70904*
70932
70926*
70933*
70936*
70930*
70930*
70945
70926
70926*
70924*
70959
70925*
70942
70965
70908
70913
70913*
70963
70963*
70957*
70932*
70913*
70911
70911*
70911*
70915
70915*
70933
70933*
70973
70973*
70931
70931*
70918
70918*
70939*
70902*
70903*
70904*
70943
70943*
70957
70909*
70898
70948*
70948*
70948*
70914
70914*
70974*
70964*
70920
70944
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1

2

1

2

1

2

1

2

F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/08 (2006.01)
F21V 5/00 (2015.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
F23D 14/10 (2006.01)
F24D 3/16 (2006.01)
F24D 5/10 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24F 1/38 (2011.01)
F24F 9/00 (2006.01)
F24F 13/20 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
F24F 13/20 (2006.01)
F24F 13/22 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 1/18 (2006.01)
F25D 19/00 (2006.01)
F41H 3/00 (2006.01)

70920*
70944*
70944*
70922
70922*
70944*
70953*
70945*
70945*
70923
70939
70916
70941
70941*
70940
70940*
70953
70953*
70896*
70899

F41H 3/02 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 7/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 1/02 (2006.01)
G05B 15/02 (2006.01)
G07F 11/00 (2006.01)
G07F 11/62 (2006.01)
G07F 7/06 (2006.01)
H01Q 1/00 (2006.01)
H01Q 1/27 (2006.01)
H01Q 3/02 (2006.01)
H01R 31/06 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)

70899*
70899*
70899*
70912
70912*
70971*
70895
70971
70971*
70964
70964*
70964*
70969
70974
70958
70956
70955
70972
70969*

70961
70962
70963
70964
70965
70966
70967

B21D 31/06 (2006.01)
B21D 31/06 (2006.01)
E05D 1/04 (2006.01)
H01Q 1/00 (2006.01)
E04H 13/00 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)

70968
70969
70970
70971
70972
70973
70974

B60P 3/12 (2006.01)
H01R 31/06 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
G07F 11/62 (2006.01)
H02G 3/30 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

1

2

70891
70892
70893
70894
70895
70896
70897
70898
70899
70900
70901
70902
70903
70904
70905
70906
70907
70908
70909
70910
70911
70912
70913
70914
70915
70916
70917
70918
70919
70920
70921
70922
70923
70924
70925

E03F 5/04 (2006.01)
A21B 3/13 (2006.01)
C10L 11/04 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
G07F 11/00 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
F16H 63/02 (2006.01)
F41H 3/00 (2006.01)
B60R 22/12 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 1/04 (2006.01)
B65D 53/04 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
A63B 21/062 (2006.01)
A01F 25/14 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
E05C 1/06 (2006.01)
F16K 15/04 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
F24F 9/00 (2006.01)
B65G 47/34 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
E04B 1/41 (2006.01)
F21L 19/00 (2006.01)
A61H 3/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
B65D 88/10 (2006.01)

70926
70927
70928
70929
70930
70931
70932
70933
70934
70935
70936
70937
70938
70939
70940
70941
70942
70943
70944
70945
70946
70947
70948
70949
70950
70951
70952
70953
70954
70955
70956
70957
70958
70959
70960

E04F 19/02 (2006.01)
E04C 2/288 (2006.01)
B23K 3/08 (2006.01)
B61H 1/00 (2006.01)
B25G 1/10 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
B65D 85/30 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
B25B 27/14 (2006.01)
B65D 5/16 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
F24F 1/38 (2011.01)
F24F 13/20 (2006.01)
F24F 13/20 (2006.01)
E04H 13/00 (2006.01)
F16B 12/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
E04F 15/18 (2006.01)
A47B 17/03 (2006.01)
A47B 17/03 (2006.01)
E03F 7/04 (2006.01)
B21D 31/06 (2006.01)
B21D 31/06 (2006.01)
B21D 31/06 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
B62D 63/08 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
H02G 3/04 (2006.01)
E04G 21/04 (2006.01)
B21D 31/06 (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).
121347
124591
124715
125212
125511
125569
125863
125946

06/2013
15/2016
14/2017
26/2017
05/2018
07/2018
14/2018
16/2018

125947
125948
125949
125987
126082
126109
126115
127583

16/2018
16/2018
16/2018
17/2018
18/2018
19/2018
23/2018
25/2018
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
122732
124478

15/2015
09/2016

126529(125844) 02/2018
126947
23/2018
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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,
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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) 67584 2019 05 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska 302628265; KAŹMIERCZAK
KAJETAN DRACO SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska 302628265
i dokonanie wpisu: DRACO MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 369446490
(Y1) 69145 2019 05 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska 302628265; KAŹMIERCZAK
KAJETAN DRACO SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska 302628265
i dokonanie wpisu: DRACO MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
(Y1) 69603 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA,
Rabka-Zdrój, Polska 122399341 i dokonanie wpisu: DUBIEL VITRUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój,
Polska 122399341
(Y1) 69715 2019 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA,
Rabka-Zdrój, Polska 122399341 i dokonanie wpisu: DUBIEL VITRUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój,
Polska 122399341
(Y1) 69953 2019 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IBCOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971
i dokonanie wpisu: IBCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011782971
(Y1) 70020 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KORONA CANDLES SPÓŁKA AKCYJNA,
Wieluń, Polska 730031975 i dokonanie wpisu: KORONA CANDLES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń, Polska 381361398

Nr 8/2019

(Y1) 70669 2019 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KORONA CANDLES SPÓŁKA AKCYJNA,
Wieluń, Polska 730031975 i dokonanie wpisu: KORONA CANDLES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń, Polska 381361398
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numery
praw ochronnych, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2
- 4 w związku z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo
własności przemysłowej oraz datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
(Y1) 65869
(Y1) 65967
(Y1) 66163
(Y1) 66164
(Y1) 66193
(Y1) 66237
(Y1) 66295
(Y1) 66337
(Y1) 66378
(Y1) 66395
(Y1) 66521
(Y1) 66565
(Y1) 66666
(Y1) 66990
(Y1) 67896
(Y1) 68087
(Y1) 68162
(Y1) 68165
(Y1) 68168
(Y1) 68236
(Y1) 68280

2018 09 02
2018 01 29
2018 08 27
2018 08 27
2018 08 20
2018 08 17
2018 09 06
2018 09 06
2018 09 06
2018 08 24
2018 08 16
2018 08 23
2018 08 11
2018 09 06
2018 04 23
2018 08 13
2018 08 29
2018 09 06
2018 09 12
2018 09 02
2018 08 29

(Y1) 68281
(Y1) 68403
(Y1) 68517
(Y1) 68518
(Y1) 68558
(Y1) 68595
(Y1) 68663
(Y1) 68932
(Y1) 69033
(Y1) 69116
(Y1) 69117
(Y1) 69211
(Y1) 69339
(Y1) 69345
(Y1) 69349
(Y1) 69367
(Y1) 69368
(Y1) 69375
(Y1) 69376
(Y1) 69463

2018 08 29
2018 09 02
2018 08 23
2018 09 06
2018 08 27
2018 08 20
2018 09 05
2018 09 14
2018 09 13
2018 08 12
2018 08 12
2018 09 11
2018 09 14
2018 09 10
2018 08 19
2018 08 05
2018 07 15
2018 08 13
2018 08 13
2018 08 28

Nr 8/2019
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego
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REJESTRACJA
(od nr 25 371 do nr 25 420)
(51) 23-06
(11) 25371
(22) 2019 04 09
(73) NEW TRENDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(72) LUDWICZAK JAROSŁAW
(54) Kabina prysznicowa
(55)

(21) 27536

(51) 23-06
(11) 25372
(22) 2019 04 09
(73) NEW TRENDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(72) LUDWICZAK JAROSŁAW
(54) Kabina prysznicowa
(55)

(21) 27537

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

19-08
(11) 25373
(22) 2017 11 27
(21) 26044
MROCZEK MAGDALENA AHA-MENES, Koczargi Stare, PL.
MROCZEK MAGDALENA
Ulotka reklamowa

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

14-03
(11) 25374
(22) 2018 12 07
PRZYBYŁ ANDRZEJ PW NETWORK, Łódź, PL.
PRZYBYŁ ANDRZEJ
Router bezprzewodowy

(51) 28-02
(11) 25375
(22) 2019 05 22
(73) KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA RENATA, Białowieża, PL.
(72) KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA RENATA

(21) 27170

(21) 27308

2400
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(54) Mydło
(55)

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

06-01
(11) 25376
(22) 2019 03 06
GOCKOWIAK MIROSŁAW, Ciele, PL.
GOCKOWIAK MIROSŁAW
Siedzisko

(54) Logo
(55)

(21) 27425

(51) 06-09
(11) 25377
(22) 2018 12 14
(21) 27440
(73) ADREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) ZAKRZEWSKI ŁUKASZ
(54) Materac pneumatyczny
(55)

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

12-12
(11) 25378
(22) 2019 03 21
ŁONDKA MIROSŁAW, Dłutów, PL.
ŁONDKA MIROSŁAW
Zacisk klamrowy na ramę wózka inwalidzkiego

Nr 8/2019

(21) 27500

(51) 32-00
(11) 25379
(22) 2019 03 11
(21) 27442
(73) LODMOR Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego SA,
Gdańsk, PL.
(72) ROSA MARTA, ŚMIGIEL MAGDALENA, PRZYBYSZ ADAM

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

09-09
(11) 25380
(22) 2019 04 10
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25381
(22) 2019 04 10
(21) 27544
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25382
(22) 2019 04 10
(21) 27546
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25383
(22) 2019 04 10
(21) 27547
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(21) 27543

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 06-04
(11) 25384
(22) 2019 04 16
(21) 27560
(73) KRESPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorlice, PL.
(72) MARKOWICZ JAROSŁAW
(54) Meble
(55)

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

21-01
(11) 25385
(22) 2019 04 23
BANIA PIOTR PRZEMYSŁAW, Kwidzyn, PL.
BANIA PIOTR PRZEMYSŁAW
Maskotka

2401

(54) Drewniaki
(55)

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

12-11
(11) 25389
(22) 2019 03 20
(21) 27485
BOCHEŃCZAK PRZEMYSŁAW ULTIMAR, Kraków, PL.
BOCHEŃCZAK BARTOSZ
Rowerek dziecięcy

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

23-03
(11) 25390
(22) 2019 02 27
(21) 27387
WIRPLAST-WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA, Babienica, PL.
WIĘCEK RAFAŁ
Kominek

(21) 27580

(51) 25-02
(11) 25386
(22) 2019 02 19
(21) 27369
(73) ALVE COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(72) MOCARSKI JAROSŁAW
(54) Dwustronna listwa profilowa drzwi przesuwnych
(55)

02-04
(11) 25387
(22) 2019 02 25
KRUSZELNICKI MARCIN, Żnin, PL.
KRUSZELNICKI MARCIN
Drewniaki

(21) 27377

(51) 02-04
(11) 25388
(22) 2019 02 25
(73) KRUSZELNICKI MARCIN, Żnin, PL.
(72) KRUSZELNICKI MARCIN

(21) 27378

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

2402
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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26-05
(11) 25391
(22) 2019 03 20
DEMBOWSKI JAROSŁAW, Suwałki, PL.
DEMBOWSKI JAROSŁAW
Lampa kinkietowa

(21) 27489

Nr 8/2019

(54) Podstawa montażowa czujników
(55)

(51) 10-04
(11) 25395
(22) 2019 03 21
(21) 27495
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn, PL.
(72) CHWIETCZUK PAWEŁ, LIPIŃSKI SEWERYN, ZDZIECH MARCIN
(54) Czujnik pomiaru prędkości wiatru
(55)

(51) 24-02
(11) 25392
(22) 2019 03 04
(21) 27411
(73) AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin, PL. ; POMORSKI
UNIWERSYTET MEDYCZNY, Szczecin, PL.
(72) TOMASIK MAŁGORZATA, BRYLL KATARZYNA, GAWDZIŃSKA
KATARZYNA
(54) Dolna łyżka do wykonywania odcisku dentystycznego
(55)

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

23-03
(11) 25393
(22) 2019 03 12
(21) 27445
WIRPLAST-WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA, Babienica, PL.
WIĘCEK RAFAŁ
Kominek

(51) 10-04
(11) 25396
(22) 2019 03 21
(21) 27496
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn, PL.
(72) CHWIETCZUK PAWEŁ, LIPIŃSKI SEWERYN, ZDZIECH MARCIN
(54) Czujnik pomiaru wielkości opadu
(55)

(51) 10-04
(11) 25397
(22) 2019 03 21
(21) 27497
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn, PL.
(72) CHWIETCZUK PAWEŁ, LIPIŃSKI SEWERYN, ZDZIECH MARCIN
(54) Czujnik pomiaru kierunku wiatru
(55)

(51) 10-04
(11) 25398
(22) 2019 03 21
(21) 27498
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn, PL.
(72) CHWIETCZUK PAWEŁ, LIPIŃSKI SEWERYN, ZDZIECH MARCIN
(54) Obudowa czujnika kontroli parametrów powietrza
(55)

(51) 10-04
(11) 25394
(22) 2019 03 21
(21) 27494
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn, PL.
(72) CHWIETCZUK PAWEŁ, LIPIŃSKI SEWERYN, ZDZIECH MARCIN

Nr 8/2019
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(51) 08-99
(11) 25399
(22) 2019 04 02
(21) 27522
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE DEMEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL.
(72) BARECKI ZBIGNIEW
(54) Siatka
(55)

(51) 11-02
(11) 25400
(22) 2019 04 09
(21) 27538
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) KOŚCIUSZKO ARTUR, PODJACKI KACPER, SZCZEBLEWSKAPODJACKA MAKSYMILIANA
(54) Doniczka wisząca
(55)

2403

(51) 25-99
(11) 25403
(22) 2018 05 14
(21) 26560
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE SOFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(72) ZHOU JI, ZHAO LIANXIANG, LI SONG, WANG HAO
(54) Przenośna wykolejnica-blokada toru
(55)

(51) 32-00
(11) 25404
(22) 2019 02 28
(73) YOUARTME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(72) KALIŃSKI MAREK
(54) Ornamentacja
(55)

(21) 27391

(51) 21-02
(11) 25401
(22) 2019 04 09
(21) 27539
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) JĘDRZAK MARCIN, KOJ WERONIKA
(54) Przyrząd do ćwiczeń
(55)

(51) 06-01
(11) 25405
(22) 2019 03 06
(21) 27424
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Narożnik wypoczynkowy
(55)

(51) 15-99
(11) 25402
(22) 2019 04 09
(21) 27540
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) JĘDRZAK MARCIN, KRZYŻAN PIOTR
(54) Naczynie do hydroponicznej uprawy roślin
(55)

(51) 06-01
(11) 25406
(22) 2019 03 06
(21) 27426
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Narożnik wypoczynkowy
(55)
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(51) 06-01
(11) 25407
(22) 2019 03 06
(21) 27427
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Mebel do siedzenia
(55)

(51) 06-02
(11) 25408
(22) 2019 03 06
(21) 27428
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Łóżko dziecięce
(55)

(51) 06-02, 06-04 (11) 25409 (22) 2019 03 06
(21) 27429
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli dziecięcych
(55)

(51) 06-04, 06-03 (11) 25410 (22) 2019 03 06
(21) 27430
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli
(55)
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(51) 06-04, 06-03 (11) 25411 (22) 2019 03 06
(21) 27431
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów, PL.
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 26-01
(11) 25412
(22) 2019 03 07
(21) 27436
(73) LEWANDOWSKI MAREK ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY LEMAR,
Wrzosowa, PL.
(72) LEWANDOWSKI MARIN
(54) Lampion
(55)

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

32-00
(11) 25413
(22) 2019 02 28
BARWINEK-BESTECKA KAROLINA, Gliwice, PL.
SADLIK ZUZANNA
Element dekoracyjny

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

15-03
(11) 25414
(22) 2019 03 04
(21) 27406
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL.
WAWRZOSEK JACEK, PARAFINIUK STANISŁAW
Rozpylacz do oprysków

(21) 27388

(51) 15-03
(11) 25415
(22) 2019 03 04
(21) 27407
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL.
(72) WAWRZOSEK JACEK, PARAFINIUK STANISŁAW

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Rozpylacz do oprysków
(55)

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

15-03
(11) 25416
(22) 2019 03 04
(21) 27408
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL.
WAWRZOSEK JACEK, PARAFINIUK STANISŁAW
Rozpylacz do oprysków

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

15-03
(11) 25417
(22) 2019 03 04
(21) 27409
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL.
WAWRZOSEK JACEK, PARAFINIUK STANISŁAW
Rozpylacz do oprysków

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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(51) 09-09
(11) 25419
(22) 2019 03 15
(21) 27463
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Konstrukcja wsporcza stanowiska do selektywnej segregacji
odpadów
(55)

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

26-03
(11) 25420
(22) 2019 03 14
(21) 27466
MOZGAŁA PIOTR, Bydgoszcz, PL.
MOZGAŁA PIOTR
Wysięgnik do słupa oświetleniowego typu pastorał
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:

15-03
(11) 25418
(22) 2019 03 04
(21) 27410
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL.
WAWRZOSEK JACEK, PARAFINIUK STANISŁAW
Rozpylacz do oprysków

rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa z rejestracji,
rubryka F - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych
pomyłek.
00960, 00961 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITT FLYGT AB, Solna, Szwecja
i dokonanie wpisu:XYLEM IP MANAGEMENT S.À R.L., SENNINGERBERG, Luksemburg
02627 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg,
Szwecja i dokonanie wpisu:Essity Hygiene and Health Aktiebolag,
Göteborg, Szwecja
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06651 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ROSIŃSKI I S-KA” SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska 070430217
i dokonanie wpisu:ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMANDYTOWO AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
06651 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 i dokonanie wpisu:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 070430217
14982 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GLOBAL COSMED GROUP Sp. z o.o.,
spółka komandytowa, Radom, Polska i dokonanie wpisu:GLOBAL
COSMED GROUP DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,Radom, Polska 672243759
14982 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLOBAL COSMED GROUP DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,Radom, Polska
672243759 i dokonanie wpisu:GLOBAL COSMED GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA, JAWOR, Polska 390339667
19964 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ROSIŃSKI I S-KA” SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska 070430217
i dokonanie wpisu:ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMANDYTOWO AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
19964 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 i dokonanie wpisu:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 070430217
20595 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012272090
20791 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PONIŃSKA IRMINA HANNA, Puszczykowo, Polska i dokonanie wpisu:JAN PONIŃSKI THE FUTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo,Polska
366926350
20994 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012272090
21330, 21331, 21332, 21333 2019 02 13 A. Wprowadzono
zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:BAKALLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012272090
21884 2019 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LORENC EWA, Siercza, Polska ORŁOWSKI MICHAŁ, Rzeszów, Polska i dokonanie wpisu:GETLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska
181077628
21884 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GETLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 181077628 i dokonanie wpisu:LCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin,
Polska 382542535
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22037 2019 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LORENC EWA, Siercza, Polska ORŁOWSKI MICHAŁ, Rzeszów, Polska i dokonanie wpisu:GETLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska
181077628
22037 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GETLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 181077628 i dokonanie wpisu: LCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin,
Polska 382542535
23724, 23726, 23727 2019 03 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DYLKIEWICZ JACEK
ROTO TANK, Koszalin, Polska i dokonanie wpisu:ROTO TANK Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Koszalin, Polska
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
05951
01570
01571
05396
05609
05704
05706
05708
05712
05713
05716
05719
05720
05721
05722
05793
05853
05932
05940
05998
06062
06064
06713
07667
13455
13465
13599
13703
13744
13840
13911
13912
14040
14458
14677
19319
19806
20062
20063
20064

2018 06 23
2018 06 23
2018 06 23
2018 03 21
2018 06 13
2018 06 02
2018 06 05
2018 06 11
2018 06 11
2018 06 11
2018 06 02
2018 06 11
2018 06 11
2018 06 12
2018 06 12
2018 06 08
2018 06 05
2018 06 25
2018 06 25
2018 06 18
2018 06 18
2018 06 18
2018 06 18
2018 06 03
2018 06 12
2018 01 28
2018 06 09
2018 06 19
2018 06 16
2018 06 23
2018 06 04
2018 06 04
2018 06 09
2018 06 27
2018 06 09
2017 10 11
2018 01 31
2018 05 08
2018 05 08
2018 05 08

20065
20066
20146
20148
20154
20157
20158
20159
20165
20166
20167
20175
20181
20182
20210
20232
20234
20235
20236
20242
20281
20283
20294
20297
20308
20309
20310
20337
20338
20339
20361
20388
20415
20446
20482
20483
20484
21056
21874
20693

2018 05 08
2018 05 08
2018 06 03
2018 06 10
2018 06 10
2018 06 14
2018 06 14
2018 06 17
2018 06 29
2018 06 29
2018 06 30
2018 06 13
2018 06 29
2018 06 29
2018 06 17
2018 06 20
2018 06 25
2018 06 26
2018 06 26
2018 06 30
2018 06 07
2018 06 27
2018 06 28
2018 06 22
2018 06 21
2018 06 22
2018 06 28
2018 06 20
2018 06 20
2018 06 20
2018 06 28
2018 06 07
2018 06 03
2018 06 07
2018 05 23
2018 05 23
2018 05 23
2018 06 21
2018 05 15
2018 06 14

Nr 8/2019
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

numer prawa ochronnego
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K  – jest to data od której liczy się okres ochrony na terenie Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju
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UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 319 901 do nr 320 800)
(111) 319901
(220) 2018 09 10
(151) 2019 03 14
(441) 2018 10 29
(732) KULESZA KRZYSZTOF, Zduńska Wola, PL.
(540) TRACTON
(540)

(210) 490314

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
budowlanych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi w zakresie tymczasowego przydziału
pracowników, usługi biurowe, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 37 budowa dróg, budowanie
dróg kolejowych, budownictwo podziemne, budowa autostrad, budowa mostów, budowa tuneli, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka budynków, burzenie konstrukcji, wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń
do użytku w budowie budynków, wynajem maszyn do robót drogowych, wynajem sprzętu budowlanego, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem
przemysłowym, 39 transport drogowy, usługi doradcze związane
z transportem drogowym, transport lądowy, wynajem samochodów, 40 recykling i uzdatnianie odpadów, obróbka metali, obróbka
[obróbka mechaniczna] metalu, 42 doradztwo techniczne, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu.
(111) 319902
(151) 2019 03 20

(220) 2018 09 17
(441) 2018 12 03

(210) 490643

(732) NOWICKI MARIUSZ, Jarocin, PL.
(540) LIDER technology
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 przyczepy do pojazdów, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich przyczep do pojazdów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej
sprzedaży różnorodnych artykułów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich przyczep do pojazdów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w małych sklepach oraz sklepach średnio i wielkopowierzchniowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich przyczep
do pojazdów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich przyczep do pojazdów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary z katalogu różnorodnych artykułów wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając
środków telekomunikacji.
(111) 319903
(220) 2018 09 13
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) ZATORSKA-MARĆ SYLWIA, Sochaczew, PL.
(540) Wrocławianka
(540)

(210) 490546

(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.04
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby piekarnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, lodziarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
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(111) 319904
(220) 2018 09 19
(210) 490755
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) GRYCZ BARTOSZ, Luboń, PL.
(540) CHRONOS
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, dzierżawa
nieruchomości, wycena nieruchomości, finansowanie nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
37 usługi budowlane, w tym: budownictwo obiektów mieszkaniowych, handlowych, biur, hoteli, obiektów sportowych, budownictwo
przemysłowe, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, doradztwo budowlane, 42 architektura, projektowanie budynków, dekoracja wnętrz.
(111) 319905
(220) 2018 10 25
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) STEFANIAK MARIUSZ, Poznań, PL.
(540) NIFLHEIM
(540)

(210) 492013

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 24.17.02, 26.11.05, 26.11.10
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria],
breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], kasetki na biżuterię
[szkatułki], kolczyki, kółka na klucze z metali szlachetnych, łańcuszki
[biżuteria], medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], odznaki z metali szlachetnych, pierścionki [biżuteria], spinki do mankietów, szpilki
[biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii,
zawieszki [biżuteria], zwijane etui na biżuterię, 26 fiszbiny do odzieży, klamry do pasków, sznurowadła do butów, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
następujących towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
łub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, kółka na klucze z metali szlachetnych, łańcuszki
[biżuteria], medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], odznaki z metali szlachetnych, pierścionki [biżuteria], spinki do mankietów, szpilki
[biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii,
zawieszki [biżuteria], zwijane etui na biżuterię, fiszbiny do odzieży,
klamry do pasków, sznurowadła do butów.
(111) 319906
(220) 2018 10 26
(210) 492088
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 10
(732) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) BRICK TRICK
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne
i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne, magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania
i przesyłania danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 28 zabawki, zabawki
manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub
obrazu, zabawki sterowane radiowo, zabawki edukacyjne, klocki,
łamigłówki, gry, gry planszowe, gry elektroniczne, gry automatyczne
inne niż telewizyjne, gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane, układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki,
żetony, figurki, karty i inne akcesoria do gier i zabawek.
(111) 319907
(220) 2018 09 13
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) ZATORSKA-MARĆ SYLWIA, Sochaczew, PL.
(540) Wrocławianka
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.04, 26.04.18

(210) 490545
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby piekarnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, lodziarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.

(111) 319908
(220) 2018 08 31
(210) 490003
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 10
(732) WOJCIESKA DOROTA PROQUALITER, Łomianki, PL.
(540) ProQualiter
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego, związane
z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z produktami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej zestawów prezentowych zawierających artykuły spożywcze takie jak słodycze, kawa, herbata, alkohol, 39 pakowanie prezentów, pakowanie
produktów, usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, 40 grawerowanie, usługi grawerowania skrzynek, tabliczek, usługi grawerowania butelek, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie
wykonanych elementów, składanie materiałów na zamówienie dla
osób trzecich, usługi grawerowania tabliczek z nazwiskiem, usługi hafciarskie, obróbka drewna, grawerowanie tabliczek z logo firm.
(111) 319909
(220) 2018 09 13
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) ZATORSKA-MARĆ SYLWIA, Sochaczew, PL.
(540) Wrocławianka
(540)

(210) 490519

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby piekarnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, lodziarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 319910
(220) 2018 09 13
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) ZATORSKA-MARĆ SYLWIA, Sochaczew, PL.
(540) Wrocławianka
(540)

(210) 490529

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby piekarnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, lodziarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 319911
(220) 2018 09 19
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) GRYCZ BARTOSZ, Luboń, PL.
(540) Chronos development
(540)

(210) 490754

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary, jasnoniebieski, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.08, 07.01.24, 07.01.25
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, finansowanie nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, 37 usługi budowlane, w tym: budownictwo obiektów
mieszkaniowych, handlowych, biur, hoteli, obiektów sportowych,
budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, doradztwo budowlane, 42 architektura, projektowanie budynków, dekoracja wnętrz.
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(111) 319912
(220) 2018 10 26
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 10
(732) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) BRICK TRICK
(540)
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(540)

(531) 15.07.01, 15.07.02, 15.07.03, 15.07.04, 27.05.01
(510), (511) 37 naprawa i regeneracja pomp hydraulicznych, silników hydraulicznych, rozdzielaczy hydraulicznych, zaworów hydraulicznych, pomp do wtryskarek, hydrostatów, regeneracja maszyn
hydraulicznych zużytych lub częściowo zniszczonych, serwis pomp
i silników hydraulicznych.
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 programy komputerowe, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, materiały informacyjne
i dydaktyczne zapisane na błonach fotograficznych i taśmach filmowych, publikacje elektroniczne, magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki danych, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania
i przesyłania danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 28 zabawki, zabawki
manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne, zabawki z urządzeniami do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub
obrazu, zabawki sterowane radiowo, zabawki edukacyjne, klocki,
łamigłówki, gry, gry planszowe, gry elektroniczne, gry automatyczne
inne niż telewizyjne, gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry karciane, układanki, puzzle, karty do gry, plansze, pionki,
żetony, figurki, karty i inne akcesoria do gier i zabawek.
(111) 319913
(220) 2018 10 31
(210) 492228
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 10
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) ROKO 2 go
(510), (511) 32 wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, napoje owocowe-warzywne, soki owocowo-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, oranżady, lemoniady, wody mineralne i źródlane,
preparaty do produkcji napojów.
(111) 319914
(220) 2014 08 21
(151) 2018 11 30
(441) 2014 12 08
(732) OTMĘT-ZBYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krapkowice, PL.
(540) Otmęt
(540)

(210) 432457

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 09.09.10, 09.09.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 przybory antypoślizgowe do butów, boty, buty, buty
sportowe i sznurowane cholewki do butów i obuwia, części do butów, kalosze i kamasze, obcasy do butów i obuwia, paski i czubki
do obuwia, pantofle domowe i kąpielowe, podeszwy do butów,
półbuty i sandały, 35 agencje informacji handlowej, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dekoracja wystaw
sklepowych, handel detaliczny i hurtowy obuwiem, dystrybucja materiałów reklamowych, eksport i import obuwia i elementów butów,
marketing, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży obuwia roboczego, reklama
obuwia w mediach, internetowa sprzedaż obuwia dla osób trzecich.
(111) 319915
(220) 2018 10 22
(210) 491838
(151) 2019 03 25
(441) 2018 11 26
(732) KURIATA ZBIGNIEW MECHANIKA MASZYN, Przedmoście, PL.
(540) HYDRO-DYNA

(111) 319916
(220) 2018 09 24
(210) 490891
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 26
(732) GĘBICZ ARKADIUSZ, Pruszków, PL.
(540) CRIOVAGIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i higieniczne, 10 aparaty
i urządzenia medyczne, przyrządy i urządzenia medyczne do leczenia terapeutyczno-farmaceutycznego w krioterapii.
(111) 319917
(220) 2018 09 21
(210) 490811
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wiązowna, PL.
(540) LINK
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerów, osprzęt
do przetwarzania danych, 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, magazyny, talony, kwity, etykiety papierowe, nalepki, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach,
35 usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi w zakresie relokacji pracowników, profesjonalne usługi w zakresie
rekrutacji, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa
handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji
handlowych, promocja sprzedaży towarów, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, wyceny handlowe,
reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, organizowanie w celach handlowych lub
reklamowych targów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wywiad gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, prace biurowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz ropy
naftowej, oleju surowego, oleju napędowego, olejów smarowych
i smarów, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych,
gazowych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii
i paliw, pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu transakcji
kupna i sprzedaży w zakresie mechaniki pojazdowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów do pojazdów specjalistycznych i uniwersalnych, 36 usługi pośrednictwa
w zakresie ubezpieczeń w szczególności ubezpieczeń towarów oraz
przesyłek, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, usługi finansowe
oraz pośrednictwo w sprawach finansowych, usługi agencji celnych,
wycena kosztów naprawy, inwestycje kapitałowe, finansowanie
przedsięwzięć budowlanych i przemysłowych, usługi w zakresie za-
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rządzania majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym i ruchomym, wycena majątku ruchomego, wycena nieruchomości, dzierżawa, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, wycena projektów
modernizacyjnych, usługi związane z administrowaniem nieruchomościami, 37 usługi związane z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych, samochodowe stacje serwisowe, myjnie samochodowe,
usługi prowadzenia stacji paliw: przetwarzanie, magazynowanie,
konfekcjonowanie i obrót paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi,
39 krajowy i międzynarodowy transport drogowy, lotniczy i morski,
logistyka, spedycja morska, lotnicza, drogowa, kolejowa, usługi w zakresie dostarczania towarów, dostarczania paczek, przesyłek oraz korespondencji, fracht oraz pośrednictwo frachtowe magazynowanie,
dystrybucja towarów, konfekcjonowanie, pakowanie towarów, składowanie, metkowanie do celów transportu, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie pojazdów, rozładunek, usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw, usługi informacyjne w powyższym zakresie,
41 edukacja, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, imprez, zjazdów, plebiscytów, konkursów, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, kursy prawa
jazdy, nauka jazdy, prowadzenie kursów edukacyjnych, instruktaż
i szkolenia dla kierowców, weryfikacja i certyfikacja kompetencji zawodowych kierowców, usługi w zakresie rozrywki, nauczania, kształcenia, organizowanie i obsługa wystaw, organizowanie loterii, publikacje multimedialne, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
informacja o powyższych usługach, 42 techniczne usługi i badania,
badania techniczne pojazdów, diagnostyka pojazdów, doradztwo
budowlane, projektowanie budynków, projektowanie wnętrz, instalowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych.

(111) 319918
(220) 2018 08 22
(210) 489575
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) CAROLINA CIDERSECCO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe musujące i gazowane, cydry, napoje alkoholowe smakowe
i aromatyzowane.
(111) 319919
(220) 2018 08 22
(210) 489574
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) A’POLLONIA CIDERSECCO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe musujące i gazowane, cydry, napoje alkoholowe smakowe
i aromatyzowane.
(111) 319920
(220) 2018 07 23
(210) 488507
(151) 2019 03 21
(441) 2018 10 22
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) COOL WAVE SELTZER
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe musujące, napoje alkoholowe gazowane, napoje alkoholowe
smakowe i aromatyzowane.
(111) 319921
(220) 2018 08 29
(210) 489908
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 10
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) winbeauty
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze
i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów
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medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(111) 319922
(220) 2018 08 29
(210) 489907
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 10
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) winslim
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze
i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(111) 319923
(220) 2018 08 29
(210) 489905
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 10
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) winsept
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze
i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(111) 319924
(220) 2018 08 29
(210) 489906
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 10
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) windrink
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze
i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(111) 319925
(220) 2018 08 28
(210) 489862
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) winlife
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do ce-
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lów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze
i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(111) 319926
(220) 2018 05 24
(210) 486302
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) NIEDZIÓŁKA ARTUR COTTON BALL LIGHTS POLSKA,
Wiązowna, PL.
(540) PUFI
(510), (511) 11 lampki nocne, lampki LED, oświetlenie LED, lampki
przenośne, miękkie lampki, oświetlenie dekoracyjne, lampki z silikonu, 28 ozdoby choinkowe, zabawki, zabawki z silikonu, gry.
(111) 319927
(220) 2016 03 17
(210) 453766
(151) 2017 08 24
(441) 2016 06 20
(732) ITAXI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) iTaxi
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.05, 26.04.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, marketing, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 telekomunikacja, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do baz danych, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja].
(111) 319928
(220) 2016 09 09
(210) 459479
(151) 2017 06 07
(441) 2017 02 20
(732) Szymczak Izabela Hair-Lab Klinika Włosów, Warszawa, PL.
(540) system włosów
(510), (511) 10 protezy włosów, 26 treski z włosów, peruki z włosów.
(111) 319929
(220) 2017 01 09
(210) 466013
(151) 2017 09 14
(441) 2017 05 29
(732) DŁUGOSZ MACIEJ, PAWLIK WOJCIECH GO2KRYNICA, KrynicaZdrój, PL.
(540) Go2Krynica
(510), (511) 35 reklama, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, sprzedaż detaliczna lub hurtowa prowadzona
w formie sklepu stacjonarnego lub internetowego odzieży, obuwia,
nakryć głowy, 43 hotele, pensjonaty, domy turystyczne, biura zakwaterowania, motele, rezerwacje miejsc w hotelach, pensjonatach,
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domach turystycznych, biurach zakwaterowania, motelach, usługi
rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(111) 319930
(220) 2018 11 13
(210) 492593
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) Salling Group A/S, Rosbjergvej, DK.
(540) KINGSWAY
(510), (511) 30 lody, lody do zamrażania w domu, lizaki lodowe, lody
na patyku, sorbety, jogurt mrożony, herbata mrożona, mieszanki
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, woda aromatyzowana, wody o smaku owocowym, woda
mineralna, woda niegazowana, soki, słodkie napoje bezalkoholowe
na bazie soków owocowych.
(111) 319931
(220) 2018 11 14
(210) 492644
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) TYC-TYKA MAGDALENA MTTESTETICA, Kraków, PL.
(540) MTT Estetica Clinic
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum
kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla
ludzi, ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy
do rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła
do ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych, mgiełki
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne
wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny do układania
włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy
ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów
kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty
kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne,
złuszczające preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed
słońcem, serum kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony, szminki,
środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe
zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele
do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu,
peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki
do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
żele do stóp, preparaty do pedicure, 5 produkty farmaceutyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, aromatyczne i balsamiczne preparaty
do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych,
antyseptyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone, balsamy
do celów leczniczych, borowina lecznicza, preparaty balsamiczne
i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty
do celów medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, enzymy dla celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych, lotiony do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze,
olejek kamforowy do celów medycznych, preparaty chemiczne dla
celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne
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dla celów farmaceutycznych i medycznych, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, herbaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty bakteriologiczne dla celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli,
sole do kąpieli mineralnych, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty
biologiczne do celów medycznych, napoje lecznicze, nalewki dla
celów leczniczych, napoje dietetyczne dla celów leczniczych, oleje
dla celów leczniczych, pokarm dla niemowląt, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi dla
celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych,
mleko w proszku dla dzieci, środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, mydła dezynfekujące, mydła
lecznicze, syropy do użytku medycznego, preparaty wspomagające
odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, trociczki do odymiania, żelatyna dla celów medycznych, żele do masażu do celów
medycznych, preparaty do masażu do celów medycznych, olejki
do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki do masażu do celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty farmaceutyczne, herbata
lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, wody mineralne do celów leczniczych, mleko w proszku dla
niemowląt, środki nasenne, środki uspokajające, pastylki do celów
leczniczych, środki przeciwbólowe, woda termalna.

(111) 319932
(220) 2018 11 17
(210) 492773
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 27
(732) WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY
HRYNIEWICKIEGO 6 W GDYNI, Gdynia, PL.
(540) SEA TOWERS
(510), (511) 36 usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych,
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, doradztwo w sprawach
finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą
nieruchomości, 43 usługi związane z prowadzeniem hoteli, restauracji,
baru, kawiarni, wynajmowaniem sal na posiedzenia, przyjęcia, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 319933
(220) 2018 11 21
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) MODZELEWSKI ADAM AJPA, Gdynia, PL.
(540) AJPA
(540)

(210) 492927

(531) 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby
choinkowe.
(111) 319934
(220) 2014 04 10
(210) 427362
(151) 2018 12 17
(441) 2014 07 21
(732) TAURUS DEVELOPMENT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Taurus Development Holding
(510), (511) 31 darń, darń naturalna, drewno w kłodach, drewno
w stanie surowym, pnie drzew, kora surowa, korek jako surowiec,
35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura
pośrednictwa pracy, usługi porównywania cen, dekoracja wystaw
sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu deta-
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licznego, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
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, dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi impresariów w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o działalności
gospodarczej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne
prognozy, ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty
informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, administrowanie
hotelami, agencje informacji handlowej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, marketing, maszynopisanie, usługi modelingowe do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], poszukiwania w zakresie patronatu,
rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo
pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, powielanie dokumentów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy
ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, przygotowanie listy płac, public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi sekretarskie, sortowanie danych
w bazach komputerowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, usługi stenograficzne, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarobkowe zarządzanie w z zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi
menedżerskie dla sportowców, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wywiad gospodarczy, usługi zaopatrzenia osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne,
37 asfaltowanie, bieżnikowanie opon, budowa falochronów, budowa
i konserwacja rurociągów, budowa i naprawy magazynów, budowa
pawilonów i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów,
czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana,
informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa pieców,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
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alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń
dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania,
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie
budynków, kamieniarstwo, instalowanie, konserwacja i naprawy
komputerów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, konserwacja i naprawy palników,
konserwacja i naprawy sejfów, konserwacja mebli, lakierowanie,
malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
montaż urządzeń kuchennych, murowanie, mycie pojazdów, mycie
samochodów, nadzór budowlany, napełnianie pojemników z tonerem, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa obuwia, naprawa
odzieży, naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych,
naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy i konserwacja projektorów filmowych, naprawy i konserwacja skarbców, naprawy podwodne, naprawy tapicerskie, niszczenie szkodników [innych niż w rolnictwie], nitowanie, obsługa basenów kąpielowych, obsługa i naprawa
samochodów, obsługa i naprawa samolotów, obsługa pojazdów,
obsługa samochodów powypadkowych [naprawa], oczyszczanie
dróg, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów muzycznych, ostrzenie noży, piaskowanie, polerowanie pojazdów, pranie,
pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej, pranie na sucho, prasowanie bielizny, prasowanie parowe odzieży, regeneracja maszyn
zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych
lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowacja odzieży,
renowacja powłok cynowych, roboty wydobywcze [górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, stolarstwo meblowe [naprawy], szlifowanie za pomocą sproszkowanego pumeksu, sztuczne
naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi pralni, usługi stacji
obsługi samochodów [tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe,
wiercenie studni, wiercenie szybów olejowych lub gazowych, wulkanizacja opon [naprawy], wynajem buldożerów, wynajem koparek,
wynajem pomp odwadniających, wynajem sprzętu budowlanego,
wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi [maszyny
budowlane], wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją,
zabezpieczanie przed korozja, zabezpieczanie przed wilgocią [budownictwo], naprawa zamków, zegarmistrzostwo [naprawa i konserwacja], malowanie i naprawy znaków.

(111) 319935
(220) 2015 06 30
(210) 444213
(151) 2019 04 16
(441) 2015 10 12
(732) SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) mtu24.pl
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, jasnoniebieski, szary, żółty
(531) 26.01.06, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, likwidacja szkód
w zakresie ubezpieczeń, maklerstwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia mienia
oraz komunikacyjne, usługi ubezpieczeniowe świadczone przez portal internetowy, 38 usługi zapewniania dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem portalu internetowego, transmisja danych, dźwięków lub obrazów, elektroniczna transmisja danych, łączność poprzez
terminale komputerowe: obsługa internetowych forów dyskusyjnych: poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, prowadzenie forum
internetowego, przesyłanie informacji, zapewnienie dostępu do baz
danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem Internetu, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych.
(111) 319936
(151) 2017 09 05

(220) 2017 03 27
(441) 2017 05 22

(210) 469505
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(732) KARAŚ HENRYK, Laski, PL.
(540) ProRock
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, agencje informacyjne,
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja
o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem
telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie
faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych
online, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon
lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi
telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji,
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie
faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje
i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portalu
internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, rozrywki
i sportu, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, radio internetowe, transmisja muzyki i informacji za pośrednictwem Internetu,
przesyłanie informacji, transmisje programów radiowych i programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu.
(111) 319937
(220) 2015 04 08
(210) 441147
(151) 2019 04 09
(441) 2015 07 20
(732) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WABICOL
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, komponenty-chemiczne środki i nawozy, 5 środki ochrony roślin: chwastobójcze, owadobójcze, bakteriobójcze, stymulatory wzrostu i plonowania roślin.
(111) 319938
(220) 2016 06 16
(210) 457971
(151) 2019 04 29
(441) 2018 12 17
(732) JANOWSKI PAWEŁ P.P.H.U. BIG SPORT, Lubochnia, PL.
(540) V
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 40 barwienie tkanin, drukowanie
(usługi), dziewiarstwo, szycie odzieży na miarę, kalandrowanie materiałów.
(111) 319939
(220) 2016 07 18
(210) 459206
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) FORB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów, PL.
(540) forb
(510), (511) 11 zawory prysznicowe, zawory kulowe, baterie kranowe, baterie prysznicowe, baterie do wanien, baterie do umywalek,
jednouchwytowe baterie umywalkowe, baterie sztorcowe do umywalek, zlewozmywaki, zlewozmywaki kuchenne, zlewozmywaki
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w obudowie, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], zlewozmywaki w obudowie [inne
niż meble], zawory mieszające [kurki], zawory mieszające [krany],
zawory [akcesoria hydrauliczne], prysznice [natryski], węże prysznicowe, głowice prysznicowe, urządzenia prysznicowe, zestawy
prysznicowe, mieszacze prysznicowe, instalacje prysznicowe, oświetlenie nastrojowe LED, kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego],
oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], reflektory
oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe, żarówki halogenowe, żarówki
i akcesoria do nich, świetlówki, 28 zabawki dla zwierząt domowych,
zabawki i gry dla zwierząt domowych, zabawki dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka, gry, zabawki i Przedmioty do zabawy dla
zwierząt domowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej przez Internet
w zakresie sprzedaży: zabawek i gier dla zwierząt domowych: smyczy
dla psów, oświetlenia LED-w tym żarówek, świetlówek i innych urządzeń oświetlajacych, a także elementów prysznicowych: zaworów,
baterii, zlewozmywaków, baterii oraz zaworów do użytku w gospodarstwie domowym, usługi sprzedaży hurtowej przez Internet w zakresie sprzedaży: zabawek i gier dla zwierząt domowych: smyczy dla
psów, oświetlenia LED-w tym żarówek, świetlówek i innych urządzeń
oświetlajacych, a także elementów prysznicowych: zaworów, baterii,
zlewozmywaków, baterii oraz zaworów do użytku w gospodarstwie
domowym..

(111) 319940
(220) 2016 12 20
(210) 465441
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) AGA B. ORZECHOWSKA, P. ORZECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Gdynia, PL.
(540) moja walizka.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 10.03.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 wyroby ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane z poliuretanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu, kauczuku
butadienowo-styrenowego, włókna polipropylenowego, policarbonu, kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS), ABS-policarbonu, nylonu, nylonu-poliestru: aktówki, dyplomatki, portfele
na karty wizytowe, kuferki na kosmetyki, kufry i torby podróżne,
paski, portfele, portmonetki, teczki, torby podróżne na ubrania, torebki damskie, walizki i walizy, etui na klucze, etui na dokumenty,
25 odzież ze skóry, z imitacji skóry lub wykonane z poliestru, nylonu,
nylonu-poliestru, rękawiczki, 35 usługi importowo-eksportowe, pośrednictwo handlowe, marketing, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów takich jak: wyroby ze skóry, z imitacji skóry
lub wykonane z poliuretanu, poliamydu, winylu, poliestru, poliestru-winylu, kauczuku butadienowo-styrenowego, włókna polipropylenowego, policarbonu, kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenu
(ABS), ABS-policarbonu, nylonu, nylonu-poliestru, jak również dodatki do użytku osobistego przydatne w podróży i o charakterze upominkowym, 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 informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, analizy i zarządzanie kosztami, doradztwo oraz
pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi menedżerskie.
(111) 319941
(220) 2017 02 27
(210) 468151
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 30
(732) JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) YONELLE NANODYSK

Nr 8/2019

(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony
do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody 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 do twarzy, do celów toaletowych, maseczki zwężające pory
stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry,
maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, 8 przybory do pielęgnacji
urody, przybory do pielęgnacji paznokci, prostownice i lokówki
do włosów, 10 urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania
zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, aparatura
do mikrodermabrazji, urządzenia do: dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu
kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny,
urządzenia wykorzystujące światło IPL, maseczki kosmetyczne mające status wyrobu medycznego,urządzenia do pielęgnacji urody,
w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, urządzenia do pielęgnacji paznokci,,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produktów: środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
emulsje do twarzy i 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 do twarzy,
do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako
kosmetyki, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk
do pielęgnacji skóry, przybory i urządzenia do pielęgnacji urody,
w tym urządzenia do wykonywania zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia do zabiegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, przybory i urządzenia do pielęgnacji
paznokci, prostownice i lokówki do włosów, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry,
aparaty do masażu, aparatura do mikrodermabrazji, urządzenia do:
dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu kawitacyjnego, lipolizy, urządzenia
wykorzystujące laser frakcyjny, urządzenia wykorzystujące światło
IPL, 44 zabiegi kosmetyczne, w tym manicure, pedicure i masaże,
usługi pielęgnacji z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych,
usługi w zakresie pielęgnacji urody, usługi salonów piękności,
w tym usługi wizażu, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi
w zakresie salonów fryzjerskich, informacja i doradztwo dotyczące
pielęgnacji urody i stosowania preparatów kosmetycznych.

(111) 319942
(220) 2017 10 16
(151) 2018 04 12
(441) 2017 12 27
(732) RUCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KURIER RUCHU

(210) 477699

Nr 8/2019
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(540)

Kolor znaku: szary, zielony, różowy, biały
(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.21,
26.04.12, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie importu i eksportu, w tym dotyczące paczek i przesyłek, usługi w zakresie reklamy na rzecz osób
trzecich, w szczególności udostępnianie powierzchni reklamowych,
wymienione usługi świadczone również za pomocą Internetu i bezprzewodowych sieci komunikacji elektronicznej, 39 usługi transportowe, w tym w zakresie transportu lądowego, wodnego i powietrznego, w tym w odniesieniu do paczek, przesyłek oraz towarów,
usługi kurierskie, w tym zwrotne usługi kurierskie, usługi w zakresie
magazynowania, przechowywania, pakowania i dostarczania towarów, usługi dostarczania, w tym zwrotnego, paczek, przesyłek oraz
towarów, w tym zamówionych korespondencyjnie.
(111) 319943
(220) 2018 02 07
(210) 482101
(151) 2019 04 18
(441) 2018 04 09
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) DIUREDON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 319944
(220) 2018 02 15
(210) 482415
(151) 2019 04 18
(441) 2018 04 30
(732) MISZTAL ŁUKASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TUKAN
24, Bolechowice, PL.; ŚWIĘS RENATA FIRMA HANDLOWO
USŁUGOWA TUKAN, Kraków, PL.
(540) Tukan 24
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych online obejmujące artykuły zoologiczne, usługi sklepów hurtowych online obejmujące artykuły zoologiczne, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także
on line) w zakresie artykułów zoologicznych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie wyrobów ogrodniczych,
usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie
sprzętu ogrodniczego, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie sprzętu weterynaryjnego, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie urządzeń weterynaryjnych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line)
w zakresie preparatów weterynaryjnych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie artykułów weterynaryjnych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie ściółki i podściółki dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
wysyłkowej (także on line) w zakresie paszy dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także
on line) w zakresie przyborów higienicznych dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie akcesoriów do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line)
w zakresie chemikaliów do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie artykułów
do zabawy dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej
(także on line) w zakresie smyczy, obroży, kagańców i szelek dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie produktów dietetycznych dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie smyczy automatycznych
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line)
w zakresie klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie akcesoriów do klatek dla
zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także
on line) w zakresie legowisk dla zwierząt domowych, usługi sprzeda-
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ży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie transporterów
dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej
(także on line) w zakresie akwariów i terrariów, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie akcesoriów do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także
on line) w zakresie ubranek i butów dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie ozdób dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie
preparatów do czyszczenia pomieszczeń i klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie artykułów zoologicznych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej
(także on line) w zakresie artykułów zoologicznych, usługi sprzedaży
hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie sprzętu ogrodniczego, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej
(także on line) w zakresie sprzętu weterynaryjnego, usługi sprzedaży
hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie urządzeń weterynaryjnych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów weterynaryjnych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie artykułów weterynaryjnych,
usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie
ściółki i podściółki dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie paszy dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie przyborów higienicznych dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie akcesoriów do pielęgnacji
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line)
w zakresie preparatów do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie chemikaliów do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej
(także on line) w zakresie artykułów do zabawy dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie smyczy,
obroży, kagańców i szelek dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
wysyłkowej (także on line) w zakresie produktów dietetycznych dla
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłko wg (także on line) w zakresie smyczy automatycznych dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line)
w zakresie akcesoriów do klatek dla zwierząt domowych, usługi
sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie legowisk
dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie transporterów dla zwierząt domowych, usługi
sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie akwariów
i terrariów, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line)
w zakresie akcesoriów do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie ubranek i butów dla
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie ozdób dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej
(także on line) w zakresie preparatów do czyszczenia pomieszczeń
i klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów i obroży owadobójczych,
usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów i obroży owadobójczych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w sklepach zoologicznych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami zoologicznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką i podściółką dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do zabawy dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami, obrożami,
kagańcami i szelkami dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi dla zwierząt, usługi sprzeda-
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ży detalicznej w związku ze smyczami automatycznymi dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z legowiskami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z transporterami dla zwierząt domowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akwariami i terrariami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ubrankami obuwiem dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z ozdobami dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i klatek dla
ptaków, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze zwierzętami domowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami zoologicznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze ściółką i podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do zabawy dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze smyczami, obrożami, kagańcami i szelkami dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami automatycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z klatkami
dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z legowiskami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z transporterami dla zwierząt domowych,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akwariami i terrariami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ubrankami obuwiem
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ozdobami dla
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i klatek dla ptaków, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami i obrożami owadobójczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i obrożami owadobójczymi, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży
towarów, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów,
broszur, próbek) w kraju i poza nim.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 319945
(220) 2018 03 15
(210) 483600
(151) 2019 04 30
(441) 2018 11 05
(732) OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sadownicze Forum Ekonomiczne
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.17.03, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 matryce drukarskie, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych
lub domowych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki
drukarskie, 35 reklama, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie.
(111) 319946
(220) 2018 04 11
(210) 484657
(151) 2019 04 15
(441) 2018 08 27
(732) MEDYCZNE CENTRUM TELEMONITORINGU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
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(540) MCT+
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 24.13.01, 24.13.24
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne, przyrządy do analizy medycznej, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli stanu
zdrowia ludzi, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli stanu
zdrowia ludzi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli stanu zdrowia ludzi przez telefon, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli stanu
zdrowia ludzi za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi lecznicze, usługi
medyczne, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, badania
medyczne, kliniki medyczne, usługi opieki medycznej, usługi oceny
medycznej, świadczenie pomocy medycznej, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia,
usługi diagnostyki medycznej, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, analizy medyczne, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, analizowanie wyników badań medycznych,
analizowanie wyników badań związanych ze zdrowiem ludzi, usługi
obrazowania medycznego, obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, usługi informacji medycznej, wypożyczanie
sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu służącego ochronie
zdrowia, wypożyczanie sprzętu służącego do diagnostyki medycznej, wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej, usługi telemedyczne, udzielanie konsultacji medycznych
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, udzielanie
konsultacji medycznych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, udzielanie konsultacji medycznych przez telefon, przeprowadzanie badań medycznych za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, przeprowadzanie badań medycznych przez telefon, przeprowadzanie badań medycznych za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, diagnostyka medyczna z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej, diagnostyka medyczna przez
telefon, diagnostyka medyczna za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych.
(111) 319947
(220) 2018 04 16
(210) 484852
(151) 2019 04 15
(441) 2018 08 27
(732) AFK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Q OPOQA Finance
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.21, 24.01.05, 29.01.04
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania 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, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat
w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów bizne-
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sowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
poszukiwania w zakresie patronatu, powielane dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
sporządzanie wyciągów konta, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi public relations, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
wyceny handlowe, wynajem bilboardów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów,
faktoring, fundusze inwestycyjne wzajemne, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń
na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw,
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, usługi finansowania, wynajem biur coworkingu,
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie
finansowe płatności z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.

(111) 319948
(220) 2018 04 23
(210) 485174
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO MEGATOR B.
NOWICKA-ŻURAWSKA, R. ŻURAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zabrze, PL.
(540) FLORAHUMUS
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, biały
(531) 05.03.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa: nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone
tworzywa: 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, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
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żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi I zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające: środki
do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.

(111) 319949
(220) 2018 07 03
(210) 487784
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 03
(732) MASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białuty, PL.
(540) massi
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 abażury do lamp, agregaty klimatyzacyjne, akcesoria
do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, aparatura do filtrowania wody, armatura do kąpieli parowych, armatury
łazienkowe, automatyczne instalacje spłukujące do pisuarów, baterie
do umywalek, baterie do wanien, baterie kranowe, baterie prysznicowe, bidety, bojlery gazowe, bojlery inne niż części maszyn, brodziki,
brodziki prysznicowe, deski sedesowe, dopasowane pokrywy
na wanny z hydromasażem, dopasowane wkładki do brodzików, dopasowane wkładki do jacuzzi, dozowniki środków dezynfekujących
do łazienek, dozowniki środków odkażających w toaletach, drzwi
prysznicowe, dysze do aparatury łazienkowej, dysze do hydromasażu, dysze do wanien, elektryczne urządzenia prysznicowe, filtry
do kranów [akcesoria hydrauliczne], filtry do urządzeń zaopatrujących w wodę, filtry do użycia z urządzeniami do celów sanitarnych,
filtry do wanien do gorących kąpieli, fontanny, fontanny-umywalki,
generatory mikrobąbelków do kąpieli, głowice prysznicowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki łazienkowe, instalacje
do sauny, instalacje do wanien z hydromasażem, instalacje do wanien z prysznicem, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna,
jednouchwytowe baterie umywalkowe, kabiny kąpielowe, kabiny
natryskowe, kabiny prysznicowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, klapy desek sedesowych [części instalacji sanitarnych], krany,
kuliste klosze do lamp, kurki [akcesoria hydrauliczne], kurki [krany],
kurki do instalacji sanitarnych, kurki mieszające [krany], lampy
do umieszczania nad umywalkami, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy stojące, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne,
łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, metalowe korki do pryszniców, metalowe korki do umywalek, metalowe korki do wanien, metalowe korki do zlewów, metalowe obudowy kabin prysznicowych,
metalowe ścianki [parawany] do wanien z prysznicem, mieszacze
prysznicowe, miski i deski klozetowe sprzedawane w zestawie, miski
klozetowe, montowane do ściany wylewki do bidetów, montowane
do ściany wylewki do umywalek, montowane do ściany wylewki
do zlewów, montowane do ściany wylewki wannowe, muszle klozetowe, muszle klozetowe [WC], muszle klozetowe z natryskiem, muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, nakładki sanitarne na deski sedesowe, natryski zewnętrzne do kąpieli,
natryski, prysznice, niemetalowe parawany do brodzików prysznicowych, niemetalowe ścianki do wanien z prysznicem, obudowy [kabiny] do wanien, oprawki do lamp elektrycznych, osłony do wanien,
osłony zabezpieczające przed dziećmi na wylewki wannowe, osprzęt
do bidetów, osprzęt do celów sanitarnych, osprzęt do natrysków
(części instalacji prysznicowych], osprzęt do wanien, ozdobne wodotryski, panele prysznicowe, pisuary [armatura sanitarna], pisuary
przenośne na imprezy na świeżym powietrzu, płuczki ustępowe
(zbiorniki do-), podgrzewacze wody, podgrzewacze wody do wanien, podgrzewane wieszaki na ręczniki, podstawki prysznicowe,
pojedyncze toalety, postumenty do toalet, postumenty do umywalek, prysznice [natryski], prysznice górne [deszczownice], przelewy
wannowe, przenośne bidety, przenośne prysznice, przenośne toalety, rączki do prysznica, rączki do spłuczek [elementy instalacji sanitarnych], rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], rozpylacze do zlewów kuchennych, rozpylacze nakładane na baterie
łazienkowe, rury ściekowe do wanien, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, sanitarna armatura spustowa do bidetów, sanitarna
armatura spustowa do pryszniców, sanitarna armatura spustowa
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do umywalek, sanitarna armatura spustowa do wanien, sauny, sedesy z czyszczącym strumieniem wody, sitka do użytku w brodzikach
prysznicowych, sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne],
spłuczki do pisuarów, spłuczki ustępowe, suszarki do prania, elektryczne, suszarki do rąk, suszarki do ubrań, suszarki do włosów, szafki
łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], szklane
kabiny prysznicowe, ścianki do kabin prysznicowych, ścianki prysznicowe, ściany do przegród prysznicowych, światła sufitowe, termofory, toalety, toalety do umieszczania w przenośnych budynkach, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych fizycznie, toalety
przystosowane dla pacjentów, toalety wyposażone w urządzenia
myjące, toalety z funkcją sterylizacji, ubikacje, ubikacje ze zbiornikiem, uchwyty do baterii kranu, uchwyty do sedesu, uchwyty ręczne
do pryszniców, umywalki [części instalacji sanitarnych], umywalki
[elementy instalacji sanitarnych], umywalki będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę, umywalki do łazienek, umywalki
do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, umywalki
łazienkowe, umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych],
umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki w formie misy [części instalacji sanitarnych], umywalki wbudowane w szafki, urządzenia
do celów sanitarnych, urządzenia do dezynfekcji pisuarów, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia do kąpieli
stóp, urządzenia do kąpieli z masażem, urządzenia do mycia rąk,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia do oświetlania za pomocą
diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do pryszniców,
urządzenia do suszenia rąk [suszenie ciepłem], urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do suszenia włosów, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia elektryczne do kąpieli stóp, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia i instalacje
do suszenia, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia prysznicowe, ustępy przenośne, wanny, wanny dla osób niepełnosprawnych fizycznie, wanny do nasiadówek,
wanny spa, wanny z hydromasażem, wanny z natryskiem, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, węże prysznicowe, wodooszczędne krany, wodooszczędne perlatory, wodooszczędne słuchawki
natryskowe, wodooszczędne toalety, wodotryski ozdobne, wodotryski z wodą pitną, wolnostojące prysznice odkażające, wolnostojące
przenośne prysznice odkażające, wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], wyciągi kuchenne, wykładziny do wanien, dopasowane,
wylewki kranów, wylewki wannowe, wyloty wannowe, wyposażenie
łazienek, wyposażenie natrysków, wyposażenie oświetleniowe, wyroby sanitarne wykonane z kamienia, wyroby sanitarne wykonane
z porcelany, wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, zatyczki do umywalek, zawory [akcesoria hydrauliczne], zawory mieszające [krany],
zawory mieszające [kurki], zawory mieszające [kurtki] do umywalek,
zawory mieszające [kurki] do zlewów, zawory prysznicowe, zawory
termostatyczne, zbiorniki do płuczek ustępowych, zestawy prysznicowe, zlewozmywaki, zmiękczacze wody, żyrandole, 20 dozowniki
papieru toaletowego, mocowane na stałe, niemetalowe, drążki
do zasłon prysznicowych, drążki prysznicowe, haczyki na zasłony
prysznicowe, kafelki lustrzane mocowane do ściany, kosze niemetalowe, kółka do zasłon prysznicowych, krzesełka do wanny, krzesła,
lusterka do golenia, lusterka do makijażu do użycia w domu, lusterka
do szafek, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], lustra [srebrzone
szkło], lustra i lusterka stojące, lustra łazienkowe, łazienkowe umywalki obudowane szafką, maty wyjmowane do zlewów, meble, meble do użytku w publicznych toaletach, meble łazienkowe, modułowe meble łazienkowe, niemetalowe haczyki łazienkowe, ozdobne
lustra, płytki lustrzane, poręcze prysznicowe, niemetalowe, przenośne siedzenia kąpielowe dla dzieci do wanien, pudełka drewniane
lub z tworzyw sztucznych, siedzenia kąpielowe, siedzenia prysznicowe, stojaki do wieszania ubrań, stojaki na ręczniki [meble], stojaki,
półki, stoliki pod umywalkę [meble], szafki łazienkowe, szafki łazienkowe z umywalkami, szafki z lustrami, taborety, taborety łazienkowe,
taborety ze schodkiem [meble], uchwyty do wanny, niemetalowe,
uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, umywalki obudowane szafką, wieszaki i haczyki na ubrania, wkładki do zlewozmywaków, wyposażenie łazienek w formie mebli, zagłówki do wanny, zagłówki kąpielowe, zatyczki do prysznicowych otworów
odpływowych, nie z metalu, zatyczki do umywalek, niemetalowe,
zatyczki do zlewów, nie z metalu.

(732) FENIX s.r.o., Jeseník, CZ.
(540) ECOSUN
(510), (511) 11 elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze,
promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, grzejniki promiennikowe, promiennikowe panele grzewcze.

(111) 319950
(151) 2019 04 29

(111) 319952
(151) 2019 04 24

(220) 2018 10 01
(441) 2019 01 07

(210) 491133

(111) 319951
(220) 2014 06 27
(151) 2018 02 13
(441) 2014 10 13
(732) CONSTRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) CONSTRACO
(540)

(210) 430524

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, szary
(531) 26.05.01, 26.05.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe barierki bezpieczeństwa na drogach, metalowe barierki ochronne, belki metalowe, belki stropowe metalowe,
barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, opakowania blaszane z białej blachy, płyty, arkusze blach, blacha stalowa ocynowana,
bramy metalowe, budki telefoniczne metalowe, materiały zbrojeniowe metalowe dla budownictwa, płyty metalowe dla budownictwa,
dachówki metalowe, pokrycia dachów i daszków metalowe, deflektory kominowe metalowe, doki pływające do cumowania statków
metalowe, drabiny metalowe, drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, gzymsy metalowe: formy, odlewy metalowe, kabiny kąpielowe metalowe, kabiny metalowe stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, kabiny telefoniczne metalowe, kątowniki stalowe,
metalowe klatki dla dzikich zwierząt, kołnierze metalowe, kominowe
trzony metalowe, konstrukcje metalowe, szkielety ramowe konstrukcji metalowych, kosze metalowe, konstrukcje nośne szklarni metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje stalowe, dachowe
kosze metalowe, kotwy łączące, kładki metalowe, kratownice metalowe, kraty, ruszty metalowe, kraty ochronne metalowe do pieców,
krycia dachów metalowe, kurniki metalowe, nasadki metalowe na laski, łaty metalowe, maszty, słupy metalowe, maszty ze stali, materiały
konstrukcyjne metalowe, metalowy osprzęt do mebli, metalowe materiały konstrukcyjne ogniotrwałe, obudowy do szybów naftowych
metalowe, odrzwia metalowe, ogrodzenia metalowe, okładziny
metalowe, konstrukcje i budowlane okładziny metalowe, ościeżnice
metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe, palety
transportowe metalowe, palety załadowcze metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, płytki metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, podłogi metalowe, podłużnice metalowe, pojemniki metalowe,
pomosty prefabrykowane metalowe, progi metalowe, prowadnice
z metalu do drzwi przesuwnych, przegrody metalowe, przewody
metalowe, konstrukcje ptaszarni metalowe, rusztowania metalowe,
obudowy schodów metalowe, silosy metalowe, słupy ogłoszeniowe
metalowe, schody pokładowe dla pasażerów ruchome metalowe,
słupy metalowe linii elektrycznych, słupy telegraficzne metalowe,
arkusze blachy stalowej, taśmy ze stali, staliwo, surówka stalowa, stal
obręczowa, stal surowa lub półprzetworzona, stopnie drabiny metalowe, stopnie schodów metalowe, stopy metali nieszlachetnych,
stopy stali, stropy metalowe, szalunki do betonu metalowe, szklarnie
przenośne metalowe, palisady metalowe, pokrycia ścian metalowe,
taśma stalowa, taśmy do związywania metalowe, tubingi metalowe,
przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimatyzacji, wsporniki
metalowe dla budownictwa, zasłony metalowe, zbiorniki metalowe,
żaluzje metalowe, 37 budowa falochronów, budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budownictwo,
budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe, informacja
budowlana, montaż rusztowań, rozbiórka budynków, zabezpieczanie przed korozją, 40 galwanizacja, galwanotechnika, łączenie
materiałów na zamówienie, obróbka metali, trasowanie laserem,
42 architektura, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, projektowanie budynków, doradztwo budowlane, inżynieria
techniczna, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
oprogramowań komputerowych, wzornictwo przemysłowe, stylizacja wzornictwa przemysłowego.
(220) 2018 09 03
(441) 2019 01 07

(210) 490032
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(732) KLEKOWSKA MONIKA, KLEKOWSKI SŁAWOMIR PRO-ART
M.K.S. KLEKOWSCY SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) ANIMAL SHOW ZWIERZĘTA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
(540)

(732) KLEKOWSKA MONIKA, KLEKOWSKI SŁAWOMIR PRO-ART
M.K.S. KLEKOWSCY SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) ANIMAL SHOW
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, granatowy, niebieski,
pomarańczowy, różowy, zielony, żółty, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, blankiety, druki, czasopisma,
gazety, plakaty, fotografie, prospekty, przewodniki, informatory,
katalogi, książki, obrazy, reprodukcje, graficzne, rysunki, publikacje,
31 zwierzęta gospodarskie, zwierzęta domowe, zwierzęta żywe,
zwierzęta hodowlane do reprodukcji, korzenie do spożycia przez
zwierzęta, mąka do spożycia przez zwierzęta, kukurydza do spożycia przez zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, owsianka
do spożycia przez zwierzęta, owies do spożycia przez zwierzęta, żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, tabletki drożdżowe do spożycia przez zwierzęta, nasiona przygotowane do spożycia przez zwierzęta, słodkie
herbatniki do spożycia przez zwierzęta, owies przetworzony do spożycia przez zwierzęta, produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, 35 agencje
informacji handlowej, agencje informacyjne, agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynków, dystrybucja materiałów reklamowych w tym próbek, druków, prospektów, broszur, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w zakresie zwierząt, komputerowe zarządzanie plikami, materiały reklamowe, obróbka tekstów, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, opinie, sondaże, organizowanie
targów i wystaw zwierząt w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, w tym
wystaw zwierząt, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama w prasie, radiu, telewizji, internecie i sieciach komputerowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, systematyzacja
i sortowanie danych w bazach komputerowych, tworzenie i prowadzenie komputerowych baz danych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi doradztwa w zakresie organizacji targów i wystaw zwierząt,
usługi marketingu i reklamy, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej i internetu, usługi rozpowszechniania materiałów
reklamowych i ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie eksportu
i importu towarów wielobranżowych, w tym towarów dla zwierząt,
usługi w zakresie zarządzania projektami w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych przy targach i wystawach zwierząt,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiałów
reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie
i systematyzacja baz danych, 38 usługi w zakresie: przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów, internetu,
łączności przez terminale komputerowe, 41 obsługa publikacji elektronicznych on-line, publikowanie tekstów, usługi informacji o rekreacji i o rozrywce, usługi kształcenia praktycznego poprzez pokazy,
montażu taśm wideo, wypożyczania nagrań dźwiękowych, nagrywania filmów na taśmach wideo, organizowania balów, organizowania przyjęć, planowania przebiegu przyjęć dla części rozrywkowej,
usługi organizacji i przeprowadzania seminariów, kursów i szkoleń,
usługi organizacji i przeprowadzania seminariów, kursów i szkoleń
w zakresie targów i wystaw zwierząt, nauka opieki nad zwierzętami
domowymi, nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi, 44 hodowla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, w tym zwierząt
domowych, opieka nad zwierzętami, usługi w zakresie opieki nad
zwierzętami, w tym zwierzętami domowymi, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi.

Kolor znaku: czerwony, granatowy, niebieski, pomarańczowy,
różowy, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, blankiety, druki, czasopisma,
gazety, plakaty, fotografie, prospekty, przewodniki, informatory,
katalogi, książki, obrazy, reprodukcje, graficzne, rysunki, publikacje,
31 zwierzęta gospodarskie, zwierzęta domowe, zwierzęta żywe,
zwierzęta hodowlane do reprodukcji, korzenie do spożycia przez
zwierzęta, mąka do spożycia przez zwierzęta, kukurydza do spożycia przez zwierzęta, drożdże do spożycia przez zwierzęta, owsianka
do spożycia przez zwierzęta, owies do spożycia przez zwierzęta, żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, tabletki drożdżowe do spożycia przez zwierzęta, nasiona przygotowane do spożycia przez zwierzęta, słodkie
herbatniki do spożycia przez zwierzęta, owies przetworzony do spożycia przez zwierzęta, produkty zbożowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, 35 agencje
informacji handlowej, agencje informacyjne, agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynków, dystrybucja materiałów reklamowych w tym próbek, druków, prospektów, broszur, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w zakresie zwierząt, komputerowe zarządzanie plikami, materiały reklamowe, obróbka tekstów, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, opinie, sondaże, organizowanie
targów i wystaw zwierząt w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, w tym
wystaw zwierząt, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama w prasie, radiu, telewizji, internecie i sieciach komputerowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, systematyzacja
i sortowanie danych w bazach komputerowych, tworzenie i prowadzenie komputerowych baz danych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi doradztwa w zakresie organizacji targów i wystaw zwierząt,
usługi marketingu i reklamy, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej i internetu, usługi rozpowszechniania materiałów
reklamowych i ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie eksportu
i importu towarów wielobranżowych, w tym towarów dla zwierząt,
usługi w zakresie zarządzania projektami w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych przy targach i wystawach zwierząt,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiałów
reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie
i systematyzacja baz danych, 38 usługi w zakresie: przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów, internetu,
łączności przez terminale komputerowe, 41 obsługa publikacji elektronicznych on-line, publikowanie tekstów, usługi informacji o rekreacji i o rozrywce, usługi kształcenia praktycznego poprzez pokazy,
montażu taśm wideo, wypożyczania nagrań dźwiękowych, nagrywania filmów na taśmach wideo, organizowania balów, organizowania przyjęć, planowania przebiegu przyjęć dla części rozrywkowej,
usługi organizacji i przeprowadzania seminariów, kursów i szkoleń,
usługi organizacji i przeprowadzania seminariów, kursów i szkoleń
w zakresie targów i wystaw zwierząt, nauka opieki nad zwierzętami
domowymi, nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi, 44 hodowla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, w tym zwierząt
domowych, opieka nad zwierzętami, usługi w zakresie opieki nad
zwierzętami, w tym zwierzętami domowymi, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi.

(111) 319953
(151) 2019 04 24

(111) 319954
(151) 2018 06 26

(220) 2018 09 03
(441) 2019 01 07

(210) 490033

(220) 2014 07 03 K
(441) 2018 02 26

(210) 474068
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(732) THE BODY SHOP INTERNATIONAL LIMITED, Littlehampton, GB.
(540) THE BODY SHOP SPA OF THE WORLD
(540)

(531) 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do ciała, mleczka do ciała, kosmetyczne nawilżające balsamy do ciała, kosmetyczne preparaty nawilżające do twarzy.
(111) 319955
(220) 2018 10 23
(151) 2019 06 17
(441) 2019 02 04
(732) KOWALCZE KAMIL, Spytkowice, PL.
(540) Ino Ros
(540)

(210) 491888

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek, planowanie przyjęć
[rozrywka], produkcja muzyczna, komponowanie muzyki, redagowanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi
artystów estradowych, usługi orkiestry, usługi prezenterów muzyki,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, wypożyczanie nagrań dźwiękowych.
(111) 319956
(220) 2017 12 28
(210) 480621
(151) 2018 03 22
(441) 2018 04 30
(732) GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) GIVT
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii
działalności gospodarczej, usługi szacowania ryzyka w działalności
gospodarczej, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów związanych
z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i dostarczanie
informacji dotyczących działalności gospodarczej, rachunkowości,
księgowości i podatków, pozyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych i handlowych, informacji marketingowych, informacji o zatrudnieniu, marketing finansowy, audyt, audyt przedsiębiorstw, przygotowywanie sprawozdań i bilansów finansowych, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, analizy i badania rynkowe, analiza danych biznesowych, analizy w zakresie marketingu, analizy kosztów, analizy cen,
usługi wyceny działalności gospodarczej, usługi w zakresie wywiadu
gospodarczego, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi przetwarzania danych do celów administracyjnych, usługi konsultingowe
i doradcze w zakresie fuzji, podziału, nabywania i zbywania przedsiębiorstw, usługi podatkowe, usługi w zakresie rachunkowości i księgowości, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, sporządzanie dokumentów
dotyczących opodatkowania, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc
w zakresie rachunkowości, księgowości, podatków i płac, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne na rzecz osób trzecich, doradztwo, konsultacje, pomoc i informacje w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, usługi w zakresie promowania działalności społecznej,
kulturalnej, naukowej i oświatowej, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania
informacji w komputerowych bazach danych, 36 usługi finansowe,
doradztwo finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi udzielania

Nr 8/2019

pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo w zakresie pożyczek i kredytów, usługi w zakresie nabycia i przeniesienia roszczeń
pieniężnych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, ocena w zakresie roszczeń
ubezpieczeniowych, usługi w zakresie wyceny, regulowania, rozliczania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie ryzykiem
finansowym, ubezpieczeniowym, zarządzanie stratami finansowymi,
ubezpieczeniowymi, usługi w zakresie szacowania strat, ocena strat
ubezpieczeniowych, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego
niż na życie, planowanie finansowe w zakresie ubezpieczeń i emerytur, administrowanie i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi
i emerytalnymi, fundusze emerytalne, monitorowanie funduszy emerytalnych, powiernictwo emerytalne, powiernictwo w zakresie funduszy emerytalnych, usługi inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne,
pośrednictwo inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, administrowanie fuduszami inwestycyjnymi, wyceny i analizy finansowe i inwestycyjne, doradztwo w zakresie finansów, inwestycji, podatków, ubezpieczeń i emerytur, usługi związane z podatkami (nie księgowość),
planowanie finansów w zakresie podatków, konsultacje podatkowe
(nie dotyczy prowadzenia rachunków), usługi w zakresie windykacji
należności i odzyskiwania długów, elektroniczne usługi windykacji
należności, faktoring, faktoring długów, reasekuracja, usługi agencji
windykacji należności, usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne
i pomoc w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług, 41 usługi
w zakresie edukacji i nauczania, edukacja prawna, nauczanie prawa,
doradztwo w zakresie nauczania, edukacji i doskonalenia zawodowego, usługi informacyjne dotyczące edukacji, nauczania i doskonalenia
zawodowego, coaching, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, warsztatów, sympozjów,
konferencji, kongresów i warsztatów z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac,
marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi w zakresie publikowania
i wydawania czasopism, magazynów, periodyków i publikacji z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi w zakresie przygotowywania prezentacji
do celów edukacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu prawa,
porady prawne, wyszukiwanie, kompilacja i dostarczanie informacji
prawnych, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi
w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne w zakresie ekonomii,
finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr
i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi
pomocy w sprawach spornych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie
dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

(111) 319957
(220) 2018 12 18
(210) 494021
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) EMIR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, PL.
(540) KRZEM ORGANICZNY G57
(510), (511) 5 naturalne suplementy diety.
(111) 319958
(220) 2018 02 15
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 07
(732) FOTODOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FOTO DOCTOR
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.13.25, 16.03.01

(210) 482419

Nr 8/2019
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(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, ciemnie fotograficzne, czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], filtry do aparatów fotograficznych, kamery wideo, lampy błyskowe [fotografia], lampy błyskowe
do aparatów fotograficznych, lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka],
obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka, pryzmaty [optyka], przysłony [fotografia], soczewki optyczne,
statywy do aparatów fotograficznych, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wizjery fotograficzne, wyzwalacze migawki [fotografia], zestawy soczewek [wzierniki, okulary], urządzenia
do pomiaru prędkości [fotografia], 37 naprawa aparatów fotograficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, 41 fotografia,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów,
studia filmowe, wypożyczanie kamer wideo.

(111) 319959
(220) 2018 11 07
(210) 492462
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) Berger Paints India Limited, Kalkuta, IN.
(540) BJN
(510), (511) 2 farby zewnętrzne, farby do wnętrz, środki zlepiające do farb i kitów, zagęszczacze do farb, farby proszkowe, farby
w sprayu, preparaty do malowania, farby gruntujące, rozcieńczalniki
do farb, lakiery malarskie, farby dla artystów, farby samochodowe,
farby do dekorowania, ozdobne farby, malatura, farby emaliowe,
farby świecące, farby podłogowe, farby antykorozyjne, farby ceramiczne, szczeliwa [farby], farby przewodzące, farby chemoodporne,
farby architektoniczne, farby akwarelowe, farby akrylowe, farby dyspersyjne, farby gumowe, powłoki [farby], wodoodporne farby, farby
odblaskowe, lakiery [farby], farby ognioodporne, farby olejne, teksturowane farby, farby mieszane, farby tempera, związki hydroizolacyjne [farby], kompozycje do suszenia farb, farby odporne na korozję,
środki do suszenia farb, zdejmowalne łaty do malowania, farby bez
rozpuszczalnika, barwniki jako farby, powłoki ścienne [farby], preparaty do suszenia farb, powłoki poliuretanowe [farby], farby z żywicy
syntetycznej, farby przeciwporostowe, farby do maszyn, farby antystatyczne, pigmenty do farb, farby odporne na wysoką temperaturę,
farby spieralne, powłoki organiczne [farby], ochronne powłoki powierzchniowe [farby], wybielacze [barwniki lub farby], konwersyjne
kompozycje powłokowe [farby], środki do powierzchni metalowych
[farby], kompozycje do konserwacji betonu [farby], preparaty wykończeniowe do obróbki drewna, konserwujące oleje do drewna, oleje
drzewne, lakiery do drewna, barwniki do drewna, środki do konserwacji drewna, powłoki do drewna [farby], preparaty do barwienia
[kolorowania] drewna, podkłady [farby] do użytku na drewnie, hydroizolujące kompozycje w postaci farby, wykończenia poliuretanowe [farby], przezroczyste wykończenia do drewna, farby metaliczne,
konserwanty metalowe [farby], podkłady [farby] do użytku na metalu, metal w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, podłoże do malowanych powierzchni, farby
przemysłowe do użytku na powierzchniach betonowych, materiały
do obróbki powierzchni w postaci farb, powłoki powierzchniowe
w postaci farby, konserwanty cementowe [oleje], konserwanty do cementu [farby], środki do konserwacji betonu [farby], farby do podłóg betonowych, inhibitory korozji, preparaty hamujące korozję,
materiały hamujące korozję, środki konserwujące przeciwko rdzy
i przeciwko niszczeniu drewna, mordanty, surowe żywice naturalne,
lakiery i glazury, farby i grunty podkładowe, glejta ołowiana, farby
bakteriobójcze, barwniki do tekstyliów, brązujące lakiery i złocenia,
preparaty ochronne do metali, preparaty zabezpieczające przed
rdzą, preparaty do zapobiegania tworzeniu się rdzy, szkliwa, środki
wiążące do barwników, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
dotyczące farb, usługi sklepów online oraz sprzedaży wysyłkowej
i katalogowej dotyczące farb, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z pokryciami naściennymi i podłogowymi, usługi sklepów
detalicznych online w związku z pokryciami naściennymi i podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące barwników,
farb chemicznych i lakierów oraz powłok i pokryć chemicznych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące preparatów antykorozyjnych, zabezpieczających przed psuciem się drewna, żywic zapobiegającym rdzewieniu oraz żywic naturalnych w stanie surowym,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące bejc, barwników,
detergentów do glazury i szkliwa, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące folii metalowych do użytku przez malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej

2421

w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drukami oraz sprzętem malarskim .

(111) 319960
(220) 2018 11 07
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 21
(732) Berger Paints India Limited, Kalkuta, IN.
(540) BJN
(540)

(210) 492463

Kolor znaku: niebieski
(531) 20.01.09, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 2 farby zewnętrzne, farby do wnętrz, środki zlepiające do farb i kitów, zagęszczacze do farb, farby proszkowe, farby
w sprayu, preparaty do malowania, farby gruntujące, rozcieńczalniki
do farb, lakiery malarskie, farby dla artystów, farby samochodowe,
farby do dekorowania, ozdobne farby, malatura, farby emaliowe,
farby świecące, farby podłogowe, farby antykorozyjne, farby ceramiczne, szczeliwa [farby], farby przewodzące, farby chemoodporne,
farby architektoniczne, farby akwarelowe, farby akrylowe, farby dyspersyjne, farby gumowe, powłoki [farby], wodoodporne farby, farby
odblaskowe, lakiery [farby], farby ognioodporne, farby olejne, teksturowane farby, farby mieszane, farby tempera, związki hydroizolacyjne [farby], kompozycje do suszenia farb, farby odporne na korozję,
środki do suszenia farb, zdejmowalne łaty do malowania, farby bez
rozpuszczalnika, barwniki jako farby, powłoki ścienne [farby], preparaty do suszenia farb, powłoki poliuretanowe [farby], farby z żywicy
syntetycznej, farby przeciwporostowe, farby do maszyn, farby antystatyczne, pigmenty do farb, farby odporne na wysoką temperaturę,
farby spieralne, powłoki organiczne [farby], ochronne powłoki powierzchniowe [farby], wybielacze [barwniki lub farby], konwersyjne
kompozycje powłokowe [farby], środki do powierzchni metalowych
[farby], kompozycje do konserwacji betonu [farby], preparaty wykończeniowe do obróbki drewna, konserwujące oleje do drewna, oleje
drzewne, lakiery do drewna, barwniki do drewna, środki do konserwacji drewna, powłoki do drewna [farby], preparaty do barwienia [kolorowania] drewna, podkłady [farby] do użytku na drewnie,
hydroizolujące kompozycje w postaci farby, wykończenia poliuretanowe [farby], przezroczyste wykończenia do drewna jako farby,
farby metaliczne, konserwanty metalowe [farby], podkłady [farby]
do użytku na metalu, metal w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, podłoże do malowanych powierzchni, farby przemysłowe do użytku na powierzchniach
betonowych, materiały do obróbki powierzchni w postaci farb, powłoki powierzchniowe w postaci farby, konserwanty cementowe
[oleje], konserwanty do cementu [farby], środki do konserwacji betonu [farby], farby do podłóg betonowych, inhibitory korozji, preparaty
hamujące korozję, materiały hamujące korozję, środki konserwujące
przeciwko rdzy i przeciwko niszczeniu drewna, mordanty, surowe żywice naturalne, lakiery i glazury, farby i grunty podkładowe, glejta
ołowiana, farby bakteriobójcze, barwniki do tekstyliów, brązujące
lakiery i złocenia, preparaty ochronne do metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, preparaty do zapobiegania tworzeniu się rdzy,
szkliwa, środki wiążące do barwników, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej dotyczące farb, usługi sklepów online oraz sprzedaży
wysyłkowej i katalogowej dotyczące farb, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w związku z pokryciami naściennymi i podłogowymi,
usługi sklepów detalicznych online w związku z pokryciami naściennymi i podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące barwników, farb chemicznych i lakierów oraz powłok i pokryć
chemicznych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące
preparatów antykorozyjnych, zabezpieczających przed psuciem się
drewna, żywic zapobiegających rdzewieniu oraz żywic naturalnych
w stanie surowym, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące bejc, barwników, detergentów do glazury i szkliwa, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące folii metalowych do użytku
przez malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z drukami oraz sprzętem malarskim.
(111) 319961
(151) 2019 04 16

(220) 2018 11 28
(441) 2019 01 03

(210) 493225
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(732) Woori Bank Co.,Ltd, Seoul (Jung-gu), KR.
(540) WB WOORI BANK
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi wymiany walut, wymiana
finansowa, usługi finansowe, bankowość internetowa, usługi depozytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą karty kredytowej, wydawanie kart kredytowych, inwestowanie funduszy, pożyczki [finansowanie], inwestycje
kapitałowe, elektroniczny transfer środków pieniężnych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą karty debetowej, zarządzanie
finansami, Informacje finansowe, usługi wydawania czeków podróżnych, usługi maklerskie, fundusze inwestycyjne.
(111) 319962
(220) 2018 10 01
(210) 491136
(151) 2019 04 29
(441) 2019 01 07
(732) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ, PL.
(540) Zbój
(510), (511) 32 Barley Wine [piwo], drinki na bazie piwa, piwo, piwo
słodowe, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje],
ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty
owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni],
koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój
alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn
winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.
(111) 319963
(220) 2018 11 19
(210) 492803
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 27
(732) SPECTEC TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zalasewo, PL.
(540) Veernado
(540)
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lustrady, niemetalowe, do balkonów, odpływy niemetalowe, urządzenia z tworzyw sztucznych do odpływu deszczówki, profile okapowe do balkonów i tarasów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna profili
balkonowych, materiałów budowlanych, płyt budowlanych, płytek
gresowych, profili dylatacyjnych, profili do schodów, profili do płytek, chemii budowlanej, mieszanin chemicznych do stosowania
w przemyśle budowlanym, preparatów gruntujących do ścian i podłóg, zapraw budowlanych, klejów cementowych, mas cementowych,
materiałów izolacyjnych, profili okapowych do balkonów i tarasów.

(111) 319966
(220) 2018 11 24
(210) 493061
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) SŁOMIŃSKI TOMASZ FIXWHEEL, Wrocław, PL.
(540) REGENERACJA DPF FAP
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.18
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna filtrów, filtrów cząstek
stałych, filtrów DPF/FAP, 37 naprawa filtrów powietrza, naprawa filtrów, naprawa filtrów DPF, naprawa urządzeń do filtrowania powietrza, naprawa filtrów do maszyn i silników, naprawa filtrów powietrza
wlotowego do maszyn, naprawa filtrów powietrza i części do nich,
naprawa filtrów powietrza wlotowego i części do nich, czyszczenie
filtrów cząstek stałych, regeneracja filtrów cząstek stałych, czyszczenie filtrów cząstek stałych.
(111) 319967
(220) 2018 11 24
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) NOGALSKI MAREK, Wrocław, PL.
(540) OZE neo Odnawialne Źródła Energii
(540)

(210) 493063

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 rowery, części rowerowe.
(111) 319964
(220) 2018 11 19
(210) 492801
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 27
(732) GOEBEL KRZYSZTOF FASADEX, Mińsk Mazowiecki, PL.
(540) Fasadex Profile elewacyjne
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe.
(111) 319965
(220) 2018 11 24
(210) 493059
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) KAMIR-KAZIMIERZ KASPRZYCKI, MIROSŁAW RADECKI
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) PERFECTA PROFILEBALKONOWE.PL
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.03
(510), (511) 6 profile balkonowe, profile metalowe, profile aluminiowe, metalowe ogrodzenia balkonowe, metalowe kanały odpływowe,
19 profile niemetalowe stosowane w budownictwie, zabudowania
balkonowe niemetalowe, ogrodzenia balkonowe niemetalowe, ba-

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, instalacja systemów
ogrzewania słonecznego, budowa użytkowych instalacji słonecznych, instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną
w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, instalacja, konserwacja i naprawa kolektorów słonecznych, konserwacja
i naprawa instalacji energii słonecznej, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, montaż, konserwacja
i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, instalacja systemów
odprowadzania ciepła, naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła,
usługi w zakresie napraw wymienników ciepła, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją pomp, naprawa i konserwacja pomp ciepła, usługi doradcze w zakresie instalacji pomp
ciepła, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, naprawa i konserwacja generatorów
energii elektrycznej, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń
do zaopatrzenia w energię elektryczną, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii, budowa instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, instalacja systemów
energii wodnej, instalacja systemów energii wiatrowej, instalacja
urządzeń do oszczędzania energii, naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, modernizacja instalacji
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do klimatyzacji budynków, instalowanie oraz naprawa systemów
klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń
klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji budynków, naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych do celów przemysłowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, montaż
i instalacja pomp ciepła, montaż kotłów i instalacji gazowych, serwis
kotłów i instalacji gazowych, montaż kotłów na paliwo stałe takie jak
drewno, pelet i biomasa, serwis kotłów na paliwo stałe, montaż urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania c.o., serwis urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania.

(111) 319968
(220) 2018 11 24
(210) 493070
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) ROLEWSKI PAWEŁ SAFETY FOR OPERATION, Skierniewice, PL.
(540) SFORO safety for operation
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe i coaching, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, organizowanie szkoleń biznesowych, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkolenia
personelu, trening osobisty, zapewnianie kursów szkoleniowych,
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów
szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia
w zakresie umiejętności biznesowych, przygotowanie prezentacji
do celów szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, kursy szkoleniowe w zakresie
rozwoju osobistego, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat
zarządzania biznesowego, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, przygotowanie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa
osobistego, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, usługi
szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z bhp, doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, usługi
edukacyjne w zakresie zarządzania, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, programy edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą,
usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi edukacyjne
dotyczące umiejętności komunikacyjnych, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
audytu, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, opracowywanie
materiałów edukacyjnych, rozpowszechnianie, materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas
seminariów z zakresu zarządzania, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach.
(111) 319969
(220) 2018 11 24
(210) 493071
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) KANDO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) Refloactive
(510), (511) 9 akcesoria odblaskowe do zapobiegania wypadkom,
a w szczególności: kamizelki, opaski, zawieszki, smycze, worki, kulki, patyczki, 11 latarki, latarki kieszonkowe, 12 akcesoria rowerowe,
w szczególności: lampki rowerowe, sakwy odblaskowe, 25 odzież
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odblaskowa, w szczególności: czapki, koszulki, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej akcesoriów odblaskowych do zapobiegania
wypadkom, a w szczególności: kamizelek, opasek, zawieszek, smyczy, worków, kulek, patyczków, latarek, akcesoriów rowerowych.

(111) 319970
(220) 2018 12 03
(210) 493351
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) Zosia Mistrzyni wypieków!
(540)

Kolor znaku: złoty, biały, purpurowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 olej rzepakowy dla celów przemysłowych, 29 koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, mięso, ekstrakty
mięsne, galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso puszkowane,
mięso solone, żelatyna spożywcza, masło arachidowe, masło kakaowe, jogurt, kefir, masło kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, margaryna, masło, krem na bazie masła, masło czekoladowe,
napoje mleczne lub z przewagą mleka, mleczne produkty, mleko,
olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej z oliwek, oliwa, olej z orzechów palmowych, ser, olej sezamowy, smalec, śmietana, tłuszcze
jadalne, rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, masło roślinne, oleje
jadalne, komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafinowanych,
30 napoje na bazie czekolady, kakao, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, lody, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, sól do konserwowania żywności, przyprawy, ziele angielskie, preparaty do zmiękczania mięsa, sosy do mięsa, sos.
(111) 319971
(220) 2018 11 08
(210) 492492
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRZYSTANEK KAWA
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, 8 łyżki, widelce i noże stołowe
z tworzyw sztucznych, 11 urządzenia do palenia kawy, 20 meble,
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby
stolarskie, 21 buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, mieszadełka do koktajli, pojemniki termoizolacyjne, dzbanki, nieelektryczne dzbanki do kawy, nieelektryczne
dzbanki do parzenia kawy, filiżanki, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia
szklane do napojów, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty,
sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, szczypce do cukru, szczypce do lodu, szklane naczynia
do picia, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe,
termosy, termosy do napojów, wykałaczki, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 29 bita śmietana, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu,
jogurt, kefir [napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców
przetworzonych, produkty mleczne, mleko, mleko kokosowe, mleko
migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane,
mleko skondensowane, 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, przetworzone nasiona, śmietana [produkty
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mleczarskie], zsiadłe mleko, 30 batony zbożowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułki, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy,
cukier, cynamon [przyprawa], czekolada pitna, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, guma
do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jogurt mrożony [lody spożywcze],
kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], karmelki [cukierki],
kawa, lody, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owocowe
[słodycze], słodziki naturalne, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, 32 koktajle bezalkoholowe, 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, soki, soki
warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy
do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda sodowa, woda stołowa, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
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 lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez
strony internetowe lub telesklepy w zakresie następujących towarów: automaty do sprzedaży, elektromechaniczne urządzenia
do przyrządzania napojów, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw
sztucznych, urządzenia do palenia kawy, meble, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, buteleczki,
butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, mieszadełka do koktajli, pojemniki termoizolacyjne, dzbanki, nieelektryczne dzbanki do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy,
filiżanki, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, naczynia
ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne,
serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy
do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, szczypce
do cukru, szczypce do lodu, szklane naczynia do picia, talerze, talerze
jednorazowego użytku, talerze papierowe, termosy, termosy do napojów, wykałaczki, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże,
widelce i łyżki, bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane,
czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, kefir [napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, produkty mleczne,
mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, 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, przetworzone
nasiona, śmietana [produkty mleczarskie], zsiadłe mleko, batony
zbożowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy,
bułeczki słodkie, bułki, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe],
chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, cynamon [przyprawa], czekolada
pitna, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jogurt
mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot
dog], karmelki [cukierki], kawa, lody, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owocowe [słodycze], słodziki naturalne, wysokoproteinowe
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batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, koktajle bezalkoholowe, 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, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop
do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana,
woda mineralna [napoje], woda sodowa, woda stołowa, piwo, piwo
słodowe, sok pomidorowy [napój], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary].

(111) 319972
(220) 2018 11 08
(210) 492493
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRZYSTANEK KAWA
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, 8 łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, 11 urządzenia do palenia kawy, 20 meble, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie,
21 buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, mieszadełka do koktajli, pojemniki termoizolacyjne, dzbanki,
nieelektryczne dzbanki do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia
kawy, filiżanki, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów,
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych,
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy
do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, szczypce
do cukru, szczypce do lodu, szklane naczynia do picia, talerze, talerze
jednorazowego użytku, talerze papierowe, termosy, termosy do napojów, wykałaczki, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże,
widelce i łyżki, 29 bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, kefir [napój mleczny],
kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, koktajle mleczne, kompot
żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, produkty mleczne, mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, 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, przetworzone nasiona,
śmietana [produkty mleczarskie], zsiadłe mleko, 30 batony zbożowe,
preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, bułki, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb
bezdrożdżowy, cukier, cynamon [przyprawa], czekolada pitna, gofry,
gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma
do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jogurt mrożony [lody
spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], karmelki
[cukierki], kawa, lody, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owocowe [słodycze], słodziki naturalne, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, 32 koktajle bezalkoholowe, 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
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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, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda
[napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda sodowa,
woda stołowa, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 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 lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy w zakresie następujących towarów: automaty do sprzedaży,
elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, łyżki,
widelce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, urządzenia do palenia
kawy, meble, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki
na napoje dla podróżnych, mieszadełka do koktajli, pojemniki termoizolacyjne, dzbanki, nieelektryczne dzbanki do kawy, nieelektryczne
dzbanki do parzenia kawy, filiżanki, kubki, kubki z papieru lub tworzyw
sztucznych, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego,
pojemniki kuchenne, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy
do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki,
spodeczki, szczypce do cukru, szczypce do lodu, szklane naczynia
do picia, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe,
termosy, termosy do napojów, wykałaczki, zastawa stołowa, zastawa
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, bita śmietana, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, kefir
[napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, koktajle
mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych,
produkty mleczne, mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko
owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, 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,
przetworzone nasiona, śmietana [produkty mleczarskie], zsiadłe mleko, batony zbożowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułki, cheeseburgery, chipsy [produkty
zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, cynamon [przyprawa],
czekolada pitna, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech,
herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa],
jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką
[hot dog], karmelki [cukierki], kawa, lody, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty,
galaretki owocowe [słodycze], słodziki naturalne, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, koktajle bezalkoholowe, 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,
soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady,
syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna
[napoje], woda sodowa, woda stołowa, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary].

(111) 319973
(220) 2016 03 25
(151) 2019 04 19
(441) 2016 07 04
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Alcamed
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(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty
farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe
środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych,
herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne
chemiczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, środki uśmierzające.
(111) 319974
(220) 2018 06 15
(151) 2019 04 10
(441) 2018 07 23
(732) CISZAK JACEK JC MEDIA, Bielsko-Biała, PL.
(540) skionline.pl
(540)

(210) 487167

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe na rzecz osób trzecich, wynajmem przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, promocji i marketingu.
(111) 319975
(220) 2018 06 25
(151) 2019 01 23
(441) 2018 09 17
(732) JĘDRZEJCZYK MIROSŁAW, Tworóg Mały, PL.
(540) e-METER
(540)

(210) 487491

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 produkcja urządzeń pomiarowych, produkcja elektronicznych urządzeń pomiarowych, produkcja urządzeń nawigacyjnych, produkcja elektronicznych urządzeń kontrolnych, produkcja
elektronicznych obwodów drukowanych, 35 specjalistyczne doradztwo w zakresie urządzeń i maszyn pomiarowych, przemysłowych
i kontrolno-pomiarowych, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawy: maszyn przemysłowych, urządzeń kontrolno-pomiarowych
i urządzeń biurowych, usługi związane z wznoszeniem budynków,
42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie stron
internetowych.
(111) 319976
(220) 2018 06 25
(151) 2019 01 23
(441) 2018 09 17
(732) JĘDRZEJCZYK MIROSŁAW, Tworóg Mały, PL.
(540) eMETRON
(540)

(210) 454113
Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12

(210) 487493
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(510), (511) 9 produkcja urządzeń pomiarowych, produkcja elektronicznych urządzeń pomiarowych, produkcja urządzeń nawigacyjnych, produkcja elektronicznych urządzeń kontrolnych, produkcja
elektronicznych obwodów drukowanych, 35 specjalistyczne doradztwo w zakresie urządzeń i maszyn pomiarowych, przemysłowych
i kontrolno-pomiarowych, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawy: maszyn przemysłowych, urządzeń kontrolno-pomiarowych
i urządzeń biurowych, usługi związane z wznoszeniem budynków,
42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie stron
internetowych.

(111) 319977
(220) 2018 06 25
(151) 2019 01 23
(441) 2018 09 17
(732) JĘDRZEJCZYK MIROSŁAW, Tworóg Mały, PL.
(540) eMETER
(540)

(210) 487496

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 produkcja urządzeń pomiarowych, produkcja elektronicznych urządzeń pomiarowych, produkcja urządzeń nawigacyjnych, produkcja elektronicznych urządzeń kontrolnych, produkcja
elektronicznych obwodów drukowanych, 35 specjalistyczne doradztwo w zakresie urządzeń i maszyn pomiarowych, przemysłowych
i kontrolno-pomiarowych, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawy: maszyn przemysłowych, urządzeń kontrolno -pomiarowych
i urządzeń biurowych, usługi związane z wznoszeniem budynków,
42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie stron
internetowych.
(111) 319978
(220) 2018 06 25
(151) 2019 01 29
(441) 2018 07 30
(732) SPŁAWSKI RAFAŁ, Mierzyn, PL.
(540) Berlinerfabriek
(540)

(210) 487508

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnoniebieski,
ciemnopomarańczowy, czarny, pomarańczowy, beżowy, szary
(531) 02.01.11, 08.01.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery.
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(540)

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie sprzedażą, doradztwo w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, promocja sprzedaży, reklama i marketing, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama na billboardach
elektronicznych, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy on-line, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe związane z książkami, 38 emisja filmów za pośrednictwem Internetu,
emisja treści wideo, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych
za pośrednictwem Internetu, 41 elektroniczna publikacja tekstów
i druków innych niż reklamowe, w Internecie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja i redagowanie książek,
publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek i czasopism
elektronicznych w systemie on-line, publikowanie tekstów, usługi edukacyjne związane z technologią żywności, 43 elektroniczna
publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie,
edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów
reklamowych, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja
i redagowanie książek, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, publikowanie tekstów, usługi edukacyjne związane z technologią żywności,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach,
puby, przygotowywanie posiłków i napojów, snack-bary, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów piwnych,
usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barów z sokami, usługi
barowe, usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi snack-barów, usługi w zakresie pubów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 przygotowywanie
przepisów.
(111) 319981
(220) 2018 01 25
(151) 2019 04 17
(441) 2018 08 27
(732) Sidela SA, Montevideo, UY.
(540) TADAM
(540)

(210) 481574

(111) 319979
(220) 2018 07 02
(210) 487747
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) JPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) BAYER TAXI
(510), (511) 39 usługi taksówek, transport podróżnych taksówką,
organizowanie transportu taksówkowego, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, usługi
transportowe, usługi transportu drogowego dla osób, usługi transportu osób niepełnosprawnych, usługi transportu bagażu, usługi
transportu zakupów, usługi transportu żywności, usługi transportu
przesyłek, usługi transportu towarów.

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały, czarny, szary, jasnoróżowy,
czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.24, 02.01.15, 09.09.01, 09.09.11, 26.04.16, 29.01.15
(510), (511) 16 papier i karton, materiały drukowane, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do materiałów piśmiennych lub do użytku domowego, materiały dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatów),
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie.

(111) 319980
(220) 2018 07 30
(210) 488819
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 03
(732) GRUPA POPULARNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Borowa, PL.
(540) PYSZNOŚCI

(111) 319982
(220) 2018 07 30
(151) 2019 03 14
(441) 2018 10 15
(732) TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Toptextil outdoor

(210) 487532
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(540)

(531) 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 22 materiały na obicia (z wyjątkiem gum lub tworzyw
sztucznych), w tym na obicia mebli ogrodowych, materiały tapicerskie, w tym materiały wodoodporne i impregnowane oraz do mebli
ogrodowych, 24 materiały włókiennicze, w tym do mebli ogrodowych, tkaniny, w tym tkaniny obiciowe, tkaniny do mebli ogrodowych, okładziny do mebli z materiałów tekstylnych, mianowicie
pokrowce oraz narzuty do mebli, w tym ogrodowych, tkaniny ognioodporne, tkaniny trudnopalne, materiały tapicerskie, w tym do mebli ogrodowych, materiały i tkaniny wodoodporne, w tym do mebli
ogrodowych, obrusy, serwety, materiały na pościel, pościel, ręczniki,
pokrowce, śpiwory, materiały i tkaniny impregnowane, w tym do mebli ogrodowych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz import i eksport: materiałów i tkanin na obicia, w tym na meble ogrodowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz import i eksport: materiałów i tkanin
tapicerskich, w tym materiałów wodoodpornych i impregnowanych,
materiałów i tkanin włókienniczych, okładzin do mebli z materiałów
tekstylnych, pokrowców oraz narzut do mebli, materiałów i tkanin
ognioodpornych, materiałów i tkanin trudnopalnych, wszystkich wymienionych także do mebli ogrodowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz import i eksport: obrusów, serwet, materiałów na pościel,
pościeli, ręczników, pokrowców i śpiworów.
(111) 319983
(220) 2018 07 02
(151) 2019 03 11
(441) 2018 10 08
(732) MIONC ANNA, Kraków, PL.
(540)
(540)

(210) 487708
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(540) BASIA BASIA
(510), (511) 29 przetwory owocowe i warzywne, masła orzechowe,
pasty wegetariańskie, pasty wegańskie, pasty z orzechów i nasion,
30 słodkie kremy orzechowe, orzechowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie nasion, wyroby cukiernicze na bazie orzechów, wyroby cukiernicze na bazie kakao i orzechów, wyroby cukiernicze na bazie czekolady i orzechów, wyroby cukiernicze, pasty
i kremy orzechowe.
(111) 319987
(220) 2018 07 18
(210) 488384
(151) 2019 03 21
(441) 2018 10 22
(732) MARCINIAK ALEKSANDRA ALPI HUMMUS, Warszawa, PL.
(540) Laskolada
(510), (511) 29 przetwory owocowe i warzywne, masła orzechowe,
pasty wegetariańskie, pasty wegańskie, pasty z orzechów i nasion,
30 słodkie kremy orzechowe, orzechowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie nasion, wyroby cukiernicze na bazie orzechów, wyroby cukiernicze na bazie kakao i orzechów, wyroby cukiernicze na bazie czekolady i orzechów, wyroby cukiernicze, pasty
i kremy orzechowe.
(111) 319988
(220) 2018 09 13
(210) 490507
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ZŁOTA POLANA
(540)

Kolor znaku: zielony, złoty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 06.07.25, 26.01.05, 05.07.02
(510), (511) 29 oliwa, oleje jadalne.

(531) 05.07.01, 05.07.27, 24.17.25
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, publikowanie online elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

(111) 319989
(220) 2018 09 14
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) BAJKO SUNAND, Warszawa, PL.
(540) ecomate WAY OF LIFE
(540)

(111) 319984
(220) 2018 09 24
(210) 488323
(151) 2019 03 29
(441) 2018 11 26
(732) KORCZYŃSKI GRZEGORZ JAN FHU RAJLAND, Jarocin, PL.
(540) KOTEJI
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary],
kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki,
usługi barowe, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach
udon i soba, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne .

Kolor znaku: zielony, brązowy, czarny
(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 21 słomki do picia.

(111) 319985
(220) 2018 07 18
(210) 488382
(151) 2019 03 21
(441) 2018 10 22
(732) MARCINIAK ALEKSANDRA ALPI HUMMUS, Warszawa, PL.
(540) ALPI
(510), (511) 29 przetwory owocowe i warzywne, masła orzechowe,
pasty wegetariańskie, pasty wegańskie, pasty z orzechów i nasion,
30 słodkie kremy orzechowe, orzechowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie nasion, wyroby cukiernicze na bazie orzechów, wyroby cukiernicze na bazie kakao i orzechów, wyroby cukiernicze na bazie czekolady i orzechów, wyroby cukiernicze, pasty
i kremy orzechowe.

(111) 319991
(220) 2018 10 25
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 03
(732) JANIAK PIOTR MELANGE C.O., Warszawa, PL.
(540)
(540)

(111) 319986
(220) 2018 07 18
(210) 488383
(151) 2019 03 21
(441) 2018 10 22
(732) MARCINIAK ALEKSANDRA ALPI HUMMUS, Warszawa, PL.

(210) 490569

(111) 319990
(220) 2018 10 22
(210) 491864
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) LET’S MEET
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(531) 05.05.12

(210) 492032
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(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie, odzież ze skóry, obuwie,
nakrycia głowy, czapki, piżamy, rajstopy, skarpetki, stroje plażowe,
akcesoria na szyję, szale, szaliki, chusty, woale, poszetki, krawaty,
muszki, bielizna, bielizna nocna, piżamy, szlafroki.

(111) 319992
(220) 2018 10 10
(210) 491488
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) PHARMACY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) Pharmacy Solutions
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.15.17, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego
produktami leczniczymi, stomatologicznymi, wyrobami medycznymi, środkami do higieny, środkami opatrunkowymi, kosmetykami
służącymi do pielęgnacji, kosmetykami, suplementami diety, środkami spożywczymi w tym suplementami diety specjalnego przeznaczenia żywieniowego typu nutridrinki, mleka, środkami spożywczymi zawierającymi substancje farmakopealne, sprzętem służącym
do wyposażenia działania aptek ogólnodostępnych i szpitalnych,
sprzętem ortopedycznym i rehabilitacyjnym, artykułami ortopedycznymi i rehabilitacyjnymi, środkami dezynfekcyjnymi i biobójczymi, środkami przeciw komarom, kleszczom, wszom, usługi z zakresu reklamy, usługi farmaceutyczne, doradztwo farmaceutyczne,
prowadzenie akcji promowania zdrowia i działań prozdrowotnych,
usługi związane z prowadzeniem aptek, usługi dla pacjenta.
(111) 319993
(220) 2018 10 12
(210) 491550
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) laurosept
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze
i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(111) 319994
(220) 2018 02 23
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) CIEŚLIK SYLWESTER PRZEMYSŁAW, Kęty, PL.
(540) VEDO
(540)

(210) 482737

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.12
(510), (511) 11 armatura sanitarna-baterie umywalkowe, wannowe,
prysznicowe, bidetowe, zlewozmywakowe, armatura sanitarna samozamykająca, systemy natryskowe, systemy odpływowe, syfony,
przelewy wannowe.
(111) 319995
(220) 2018 01 11
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) MAĆKOWIAK GRZEGORZ PHU, Poznań, PL.
(540) EXTRACOTE

(210) 481048

Nr 8/2019

(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 1 nawóz ogrodniczy.
(111) 319996
(220) 2018 01 10
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) DZIEDZIC RÓŻA, Tarnów, PL.
(540) MOŻLIWE
(540)

(210) 480990

Kolor znaku: czarny, zielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.18, 05.05.01
(510), (511) 16 notesy.
(111) 319997
(220) 2017 10 16
(210) 477761
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) ANDRZEJEWSKI JACEK OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OLIWIA,
Poznań, PL.
(540) Ośrodek Wypoczynkowy Oliwia
(510), (511) 43 hotele.
(111) 319998
(220) 2017 05 15
(151) 2017 10 10
(441) 2017 06 19
(732) KOMOR DAMIAN GASTRO SERWIS, Reda, PL.
(540) MINUTA OSIEM
(540)

(210) 471655

(531) 11.01.04, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, gastronomiczne lokale samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 319999
(220) 2017 04 25
(210) 470883
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LAKTILAN
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty takie jak nielecznicze
pasty do zębów, pasty wybielające do zębów, proszek do zębów
w formie pasty, dezodoranty, antyperspiranty, preparaty do kąpieli,
preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki
do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony,
preparaty do opalania, kosmetyczne preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
środki czyszczące.
(111) 320000
(220) 2017 04 05
(210) 470035
(151) 2017 10 24
(441) 2017 07 03
(732) ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) MULTIOPTIC
(510), (511) 5 leki i środki medyczne, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczna żywność i napoje do celów leczniczych.
(111) 320001
(151) 2017 10 24

(220) 2017 04 05
(441) 2017 07 03

(210) 470034

Nr 8/2019
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(732) ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) MULTISINUM
(510), (511) 5 leki i środki medyczne, produkty farmaceutyczne suplementy, diety, dietetyczna żywność i napoje do celów leczniczych.
(111) 320002
(220) 2017 04 21
(210) 470758
(151) 2017 10 20
(441) 2017 06 26
(732) SAGA AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Saga AUTO CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH
I KOREAŃSKICH
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, pojazdy samochodowe oraz części do nich,
części samochodowe, podwozia samochodowe, amortyzatory samochodowe, łańcuchy do samochodów, nadwozia, opony, przykrywy,
maski silnika do samochodów, filtry samochodowe, sprzęgła, urządzenia antypoślizgowe do opon, samochody osobowe, szyby do pojazdów, szprychy kół pojazdów, sygnalizatory skrętu w pojazdach,
zderzaki do pojazdów, wojskowe pojazdy transportowe, wentyle
do opon w pojazdach, silniki do pojazdów lądowych, pojazdy elektryczne, złącza do przyczep do pojazdów, pojazdy wodne, pojazdy
śnieżne, pojazdy powietrzne, tapicerka do pojazdów, pojazdy-chłodnie, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, samochody, pojazdy na poduszce powietrznej, korbowody do pojazdów lądowych,
inne niż części silników, pojazdy kosmiczne, pojazdy do poruszania
się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po torach, środki antypoślizgowe do opon w pojazdach, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów,
stopnie nadwozia do pojazdów, siedzenia do pojazdów, obręcze kół
do pojazdów, resory zawieszenia do pojazdów, przeciwoślepieniowe
urządzenia do pojazdów, pokrowce na pojazdy, podwozia do pojazdów, piasty kół do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, opony do kół w pojazdach, ogumienia do kół do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, kuszetki w pojazdach,
koła do pojazdów, klaksony ostrzegawcze do pojazdów, klaksony
do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kierownice do pojazdów, hamulce do pojazdów, gąsienice do pojazdów, drzwi do pojazdów, dachy składane w pojazdach, bagażniki do pojazdów, karoserie
samochodowe, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, maski jako klapy silników samochodowych, amortyzujące resory, sprężyny do samochodów, bagażniki
na narty do samochodów, bufety na kółkach samochodowe, markizy
samochodowe, klaksony samochodowe, zapalniczki samochodowe,
koła samochodowe, fotele samochodowe, siedzenia samochodowe,
podwozia samochodowe, zderzaki samochodowe, zagłówki samochodowe, nadwozia samochodowe, samochodowe systemy alarmowe, przednie szyby samochodowe, samochodowe boksy dachowe,
samochodowe skrzynie biegów, samochodowe bagażniki dachowe,
szyby tylne samochodowe, samochodowe foteliki dziecięce, łańcuchy samochodowe [jazda], samochodowe alarmy antywłamaniowe,
poduszki na siedzenia samochodowe, boksy dachowe [bagażniki
samochodowe], zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe,
bagażniki samochodowe na narty, resory, sprężyny amortyzujące
samochodowe, bagażniki samochodowe na koło zapasowe, opony
samochodowe [środki antypoślizgowe do-], uchwyty na zapasowe koła samochodowe, samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci, pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane lub
dopasowane], ochraniacze na klamki samochodowe do zapobiegania zarysowaniom, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów:
pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie, w’ powietrzu lub
na wodzie, pojazdy samochodowe oraz części do nich, części samochodowe, podwozia samochodowe, amortyzatory samochodowe, łańcuchy do samochodów, nadwozia, opony, przykrywy, maski
silnika do samochodów, filtry samochodowe, sprzęgła, urządzenia
antypoślizgowe do opon, samochody osobowe, szyby do pojazdów,
szprychy kół pojazdów, sygnalizatory skrętu w pojazdach, zderzaki
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do pojazdów, wojskowe pojazdy transportowe, wentyle do opon
w pojazdach, silniki do pojazdów lądowych, pojazdy elektryczne,
złącza do przyczep do pojazdów, pojazdy wodne, pojazdy śnieżne, pojazdy powietrzne, tapicerka do pojazdów, pojazdy-chłodnie,
pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, samochody, pojazdy
na poduszce powietrznej, korbowody do pojazdów lądowych, inne
niż części silników, pojazdy kosmiczne, pojazdy do poruszania się
po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po torach, środki antypoślizgowe do opon w pojazdach, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów,
stopnie nadwozia do pojazdów, siedzenia do pojazdów, obręcze kół
do pojazdów, resory zawieszenia do pojazdów, przeciwoślepieniowe
urządzenia do pojazdów, pokrowce na pojazdy, podwozia do pojazdów, piasty kół do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, opony do kół w pojazdach, ogumienia do kół do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, kuszetki w pojazdach,
koła do pojazdów, klaksony ostrzegawcze do pojazdów, klaksony
do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kierownice do pojazdów, hamulce do pojazdów, gąsienice do pojazdów, drzwi do pojazdów, dachy składane w pojazdach, bagażniki do pojazdów, karoserie
samochodowe, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, maski jako klapy silników samochodowych, amortyzujące resory, sprężyny do samochodów, bagażniki
na narty do samochodów, bufety na kółkach samochodowe, markizy
samochodowe. klaksony samochodowe, zapalniczki samochodowe,
koła samochodowe, fotele samochodowe, siedzenia samochodowe,
podwozia samochodowe, zderzaki samochodowe, zagłówki samochodowe, nadwozia samochodowe, samochodowe systemy alarmowe, przednie szyby samochodowe, samochodowe boksy dachowe,
samochodowe skrzynie biegów, samochodowe bagażniki dachowe,
szyby tylne samochodowe, samochodowe foteliki dziecięce, łańcuchy samochodowe [jazda], samochodowe alarmy antywłamaniowe,
poduszki na siedzenia samochodowe, boksy dachowe [bagażniki
samochodowe], zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe,
bagażniki samochodowe na narty, resory, sprężyny amortyzujące
samochodowe bagażniki samochodowe na koło zapasowe, opony
samochodowe [środki antypoślizgowe do-], uchwyty na zapasowe koła samochodowe, samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci, pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane tub dopasowane], ochraniacze na klamki samochodowe do zapobiegania
zarysowaniom, urządzenia grzejne przeciw roszeniu szyb w pojazdach przeciw zamarzaniu, urządzenia oświetleniowe w pojazdach,
żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, światła do pojazdów,
odmrażacze do pojazdów, instalacja grzewcza w pojazdach, instalacja klimatyzacyjna w pojazdach, instalacja oświetleniowa do pojazdów powietrznych, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów,
osprzęt do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe,
testowe lampy samochodowe, lampki samochodowe [do map], aukcje samochodowe.

(111) 320003
(220) 2017 07 31
(210) 474786
(151) 2018 10 08
(441) 2018 04 30
(732) CHANGE LOOK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(531) 26.11.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum
kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi,
ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy
do rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła
do ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych, mgiełki
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kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów,
odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające
preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, serum do włosów, sole kąpielowe, szampony,
szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów,
żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki
do masażu, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
żele do stóp, preparaty do pedicure, preparaty do makijażu twarzy
i ciała, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do włosów, preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji paznokci, produkty do makijażu i demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów,
preparaty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, brokat do ciała, brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk,
henna do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], sztuczne brwi, tipsy, lakiery do paznokci, puder do makijażu, róże kosmetyczne, rzęsy sztuczne, serum do celów
kosmetycznych, tusze do rzęs, cienie do powiek, preparaty likwidujące opuchliznę i cienie pod oczami, pomadki do ust, balsamy do ust
[niemedyczne], błyszczyki do ust, ołówki do brwi, eyelinery [kosmetyki], puder do twarzy, brokat kosmetyczny, podkłady do makijażu,
kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki
do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki
do ust, kosmetyki kolorowe, kredki do oczu, kredki do ust, krem bazowy, kremy do demakijażu, 5 produkty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty lecznicze
do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
kremy i peelingi do stóp do celów leczniczych, 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, mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze do stóp, maści do celów farmaceutycznych, oleje dla
celów leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, preparaty
do masażu do celów medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli
leczniczych, produkty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze
do włosów, balsamy dla celów leczniczych, plastry i materiały opatrunkowe, plastry samoprzylepne, plastry na odciski, plastry na otarcia, preparaty na otarcia stóp, produkty lecznicze do leczenia otarć
i odcisków stóp, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, aromatyczne i balsamiczne
preparaty do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, antyseptyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone, balsamy do celów leczniczych, borowina lecznicza, preparaty
balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy
dla celów farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, enzymy dla
celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, kadzidełka
do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych, lotiony
do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, olejek kamforowy
do celów medycznych, preparaty chemiczne dla celów farmaceu-
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tycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, herbaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty
bakteriologiczne dla celów medycznych, sole do kąpieli do celów
leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty biologiczne do celów medycznych, napoje lecznicze, nalewki dla celów leczniczych,
napoje dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla celów leczniczych, pokarm dla niemowląt, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych,
zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, mleko w proszku dla
dzieci, środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki zmniejszające apetyt do celów
medycznych, syropy do użytku medycznego, preparaty wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, trociczki
do odymiania, żelatyna dla celów medycznych, żele do masażu
do celów medycznych, preparaty do masażu do celów medycznych,
olejki do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki do masażu do celów medycznych, preparaty
czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, wody mineralne do celów leczniczych, mleko w proszku
dla niemowląt, środki nasenne, środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki przeciwbólowe, woda termalna, żele do stóp
do celów leczniczych, talk do stóp do celów leczniczych, 21 aplikatory do kosmetyków, dozowniki do kosmetyków, gąbki do makijażu,
gąbki do oczyszczania twarzy, gąbki toaletowe, grzebienie, grzebyki
do rzęs, kosmetyczki na przybory toaletowe, pędzelki do ust, pojemniki na kosmetyki, przybory kosmetyczne, puderniczki [pojemniczki], pędzle kosmetyczne, szczoteczki do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do tuszu do rzęs, szczotki, aplikatory do makijażu,
gąbki do makijażu, 35 administrowanie działalnością gospodarczą,
badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, ulotek), handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż próbek, reklama, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi modeli i modelek
do celów promocji sprzedaży i reklamy, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, komputerowe zarządzanie plikami, kompilacja informacji do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach
danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu kosmetyków, preparatów do makijażu, środków perfumeryjnych i zapachowych, środków toaletowych oraz aplikatorów do kosmetyków, sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem
Internetu produktów farmaceutycznych, produktów leczniczych,
dermokosmetyków oraz preparatów dermatologicznych.

(111) 320004
(220) 2018 05 09
(210) 485763
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 22
(732) FHU WILMAT L. MATECKI, A. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Toruń, PL.
(540) unit MOTORCYCLE PRODUCTS
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, szary, srebrny
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 8 narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, podnośniki
do motocykli obsługiwane ręcznie.
(111) 320005
(151) 2019 04 03

(220) 2018 05 15
(441) 2018 08 20

(210) 485931
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(732) KAROŃ WOJCIECH, Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) lettero KAROŃ
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 03.07.24, 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy optyczne, pomiarowe, kontrolne, sygnalizacyjne, urządzenia i przyrządy kontrolne do oceny koloru na wydrukach, urządzenia i przyrządy kontrolne do oceny koloru
na przedmiotach, części do wyżej wymienionych urządzeń i przyrządów, lampy optyczne, podświetlarki fotograficzne.
(111) 320006
(220) 2018 05 16
(210) 485984
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 22
(732) PROFARB SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) Domi MARKET BUDOWLANY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, ciemnozielony, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
rolnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, kleje dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, barwniki, żywice naturalne, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, 3 artykuły chemii gospodarczej, środki wybielające i inne
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, kosmetyki, środki perfumeryjne, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 6 budowlane materiały
metalowe, belki metalowe, bramy metalowe, dachówki metalowe,
rury i przewody metalowe do instalacji centralnego ogrzewania,
drut metalowy, drzwi i okna metalowe, osprzęt metalowy do drzwi
i okien, konstrukcje metalowe, rury metalowe, zawiasy metalowe,
11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, gotowania, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne,
grzejniki, bidety, bojlery, fontanny, kabiny natryskowe, krany, kotły
grzewcze, kuchenki, lodówki, piece kuchenne, kominki domowe,
przewody wodociągowe, sedesy, umywalki, wanny łazienkowe, wyciągi, żarówki elektryczne, 17 materiały izolacyjne, uszczelniające
i wypełniające, rury giętkie niemetalowe, styropian, uszczelki do rur,
złączki do rur niemetalowych, szklana wata izolacyjna, węże do podlewania, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, zaprawy izolacyjne,
żywice sztuczne, wyroby z kauczuku i gumy, 19 materiały budowlane niemetalowe, drewno budowlane, drewno obrobione w stanie
surowym, drzwi i okna niemetalowe, cegła, cement, boazerie, bramy niemetalowe, papa, parkiety, rury niemetalowe, tarcica, wapno,
szkło budowlane, terakota, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, kostka brukowa niemetalowa, 20 meble pokojowe, kuchenne, meble biurowe, meble szkolne, osprzęt niemetalowy
do mebli, zawiasy niemetalowe, osprzęt do zasłon, wyroby z korka,
wikliny nie ujęte w innych klasach, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, deski do prasowania, dozowniki mydła, fajans, garnki kuchenne, serwisy do kawy z metali nieszlachetnych, naczynia stołowe, porcelana, szczotki, termosy, kosze
na śmieci, wiadra, mopy, zmiotki, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze
nie ujęte w innych klasach, tkaniny bawełniane, jedwabne i wełniane,
dzianina, drelichy, firanki, kapy i narzuty na łóżka, pościel, ręczniki,
27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, wody
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe i inne napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, 35 zgrupowanie
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na rzecz osób trzecich towarów obejmujących produkty chemiczne
przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa i ogrodnictwa, farby, pokosty, lakiery, żywice naturalne, środki wybielające, proszki do prania,
środki do czyszczenia, szorowania i ścierania, mydła, kosmetyki
i środki perfumeryjne, metalowe materiały budowlane, wyroby żelazne, urządzenia do oświetlenia, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, wyroby z papieru i tektury, sprzęt biurowy,
wyroby z kauczuku i gumy, materiały izolacyjne, uszczelniające, wypełniające, rury giętkie niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe, meble pokojowe, kuchenne i biurowe, przybory kuchennego gospodarstwa domowego i pojemniki,
wyroby z drewna, korka i wikliny lub z tworzyw sztucznych, maty,
słomianki, napoje bezalkoholowe, pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach i składach materiałów
budowlanych oraz na stronie internetowej, reklama, pokazy towarów, organizowanie targów i wystaw, 36 zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajmowanie powierzchni biurowych i handlowych.

(111) 320007
(220) 2018 05 16
(210) 485986
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 01
(732) PODOLOG 24 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) alto
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnofioletowy, ciemnoniebieski, niebieski,
jasnoniebieski
(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 wkładki ortopedyczne.
(111) 320008
(220) 2018 05 24
(210) 486306
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) NIEDZIÓŁKA ARTUR COTTON BALL LIGHTS POLSKA,
Wiązowna, PL.
(540) PUFI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 03.05.01, 03.05.24
(510), (511) 11 lampki nocne, lampki LED, oświetlenie LED, lampki
przenośne, miękkie lampki, oświetlenie dekoracyjne, lampki z silikonu, 28 ozdoby choinkowe, zabawki, zabawki z silikonu, gry.
(111) 320009
(220) 2018 05 25
(151) 2019 04 02
(441) 2018 09 03
(732) TASCI MEHMET ALI ALI, Michałowice, PL.
(540) ES-ESPIRI
(540)

(210) 486354

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży.
(111) 320010
(220) 2018 06 08
(210) 486882
(151) 2019 04 11
(441) 2018 08 13
(732) ROGOWSKI ANDRZEJ P.P.H. ROLAND, Płońsk, PL.
(540) Roland
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, spinki do mankietów
i krawatów, szpilki ozdobne, zapinki i klipsy do krawatów, wpinki
do klapy, ozdoby do kapeluszy wykonane z metali szlachetnych,
ozdoby do obuwia wykonane z metali szlachetnych, 18 pokrowce
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podróżne na ubrania, pokrowce do garniturów, podróżne pokrowce
na krawaty, torby na garnitury, koszule i sukienki, wyroby i artykuły galanteryjne ze skóry i materiałów skóropodobnych, 25 odzież,
odzież gotowa, odzież ślubna, odzież wieczorowa, stroje wizytowe, garnitury, surduty, fraki, smokingi, marynarki, spodnie, spódnice, sukienki, suknie, suknie ślubne, kostiumy, stroje na maskarady,
spodniumy, garsonki, żakiety, kamizelki, kołnierze, koszule, gorsy
koszul, karczki koszul, koszulki, bluzki, bonżurki, podkoszulki, bolerka, narzutki na ramiona, pulowery, swetry, golfy, półgolfy, odzież
wierzchnia, palta, kurtki, płaszcze, prochowce, etole, anoraki, futra,
pelisy, kożuchy, kaftany, pelerynki, trencze, bezrękawniki, kombinezony, odzież służbowa, mundury, togi, bielizna, halki, półhalki, skarpetki, rękawiczki, mufki, ocieplacze, gorsety, akcesoria na szyję, szale
i etole, szmizetki, szaliki, krawaty, chustki, liberie, mankiety, muszki, poszetki, apaszki, ascoty [krawaty], fulary [artykuły odzieżowe],
szarfy [do ubrania], szelki, paski, paski do smokingów, podwiązki,
przybrania głowy, nakrycia głowy, kapelusze, woalki, welony, czapki, daszki, kaszkiety, kaptury, obuwie, 35 usługi prowadzenia sklepu,
usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży
z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu: biżuterii i wyrobów
jubilerskich, odzieży, obuwia, przybrań głowy, nakryć głowy, akcesoriów do odzieży, akcesoriów ślubnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych w zakresie mody, odzieży, obuwia, przybrań głowy, nakryć głowy, akcesoriów do odzieży,
akcesoriów ślubnych, biżuterii i wyrobów jubilerskich, udostępnianie
informacji za pomocą sieci komputerowych w zakresie mody, odzieży, obuwia, przybrań głowy, nakryć głowy, akcesoriów do odzieży,
akcesoriów ślubnych, biżuterii i wyrobów jubilerskich, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie w zakresie
mody, odzieży, obuwia, przybrań głowy, nakryć głowy, akcesoriów
do odzieży, akcesoriów ślubnych, biżuterii i wyrobów jubilerskich,
organizowanie targów i wystaw w zakresie mody, odzieży, obuwia,
przybrań głowy, nakryć głowy, akcesoriów do odzieży, akcesoriów
ślubnych, biżuterii i wyrobów jubilerskich, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych i handlowych w zakresie
mody, odzieży, obuwia, przybrań głowy, nakryć głowy, akcesoriów
do odzieży, akcesoriów ślubnych, biżuterii i wyrobów jubilerskich,
reklama w zakresie mody, odzieży, obuwia, przybrań głowy, nakryć
głowy, akcesoriów do odzieży, akcesoriów ślubnych, biżuterii i wyrobów jubilerskich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej
w zakresie mody, odzieży, obuwia, przybrań głowy, nakryć głowy,
akcesoriów do odzieży, akcesoriów ślubnych, biżuterii i wyrobów
jubilerskich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej w zakresie
mody, odzieży, obuwia, przybrań głowy, nakryć głowy, akcesoriów
do odzieży, akcesoriów ślubnych, biżuterii i wyrobów jubilerskich,
wynajmowanie nośników reklamowych w zakresie mody, odzieży,
obuwia, przybrań głowy, nakryć głowy, akcesoriów do odzieży, akcesoriów ślubnych, biżuterii i wyrobów jubilerskich, przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w zakresie mody,
odzieży, obuwia, przybrań głowy, nakryć głowy, akcesoriów do odzieży, akcesoriów ślubnych, biżuterii i wyrobów jubilerskich, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych w zakresie mody, odzieży,
obuwia, przybrań głowy, nakryć głowy, akcesoriów do odzieży, akcesoriów ślubnych, biżuterii i wyrobów jubilerskich, publikowanie tekstów sponsorowanych w zakresie mody, odzieży, obuwia, przybrań
głowy, nakryć głowy, akcesoriów do odzieży, akcesoriów ślubnych,
biżuterii i wyrobów jubilerskich, 40 usługi krawieckie, szycie odzieży
na miarę, szycie (produkcja na zamówienie), przeróbki odzieży, usługi hafciarskie, 41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów oraz kursów w zakresie mody, odzieży, obuwia,
przybrań głowy, nakryć głowy, akcesoriów do odzieży, akcesoriów
ślubnych, biżuterii i wyrobów jubilerskich, organizacja i planowanie
przyjęć, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, montaż filmów fotograficznych, organizowanie imprez
tanecznych, organizacja balów, usługi wypożyczania dekoracji, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, organizowanie
oprawy muzyczno-artystycznej na przyjęciach weselnych, 42 usługi
projektowania mody, odzieży, projektowanie odzieży, obuwia, nakryć głowy, ozdób i akcesoriów, projektowanie dodatków odzieżowych, doradztwo w zakresie doboru odzieży i stroju ślubnego, usługi
wykonywania i projektowania dekoracji okolicznościowych, doradztwo w zakresie wizerunku, 43 zapewnienie i wynajem pomieszczeń
na uroczystości, hotele, motele, hostele, domy turystyczne i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, zarządzanie hote-

Nr 8/2019

lami, motelami, hostelami i pensjonatami, domami turystycznymi,
usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], wynajem budynków przenośnych, pokoi, sal oraz konstrukcji namiotowych, wypożyczanie namiotów, hotele dla zwierząt, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki, ośrodki
opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem urządzeń oświetleniowych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, bary, puby, snack-bary, stołówki,
kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, pizzerie, herbaciarnie, usługi cateringowe, usługi w zakresie bankietów, rzeźbienie
w jedzeniu, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie
mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń
gastronomicznych, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja cateringu
na imprezy.

(111) 320011
(220) 2018 06 13
(210) 487030
(151) 2018 12 03
(441) 2018 07 30
(732) POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ PODIMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek, PL.
(540) PODIMED Sp. z o.o.
(540)

(531) 04.03.01, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 320012
(220) 2018 06 13
(210) 487042
(151) 2018 12 03
(441) 2018 07 30
(732) POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ PODIMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek, PL.
(540) PODIMED Sp. z o.o.
(540)

(531) 04.03.01, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 320013
(220) 2018 06 18
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 22
(732) YOGO FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) WYTWÓRNIA ŚWIEŻYCH LODÓW
(540)

(210) 487223

(531) 26.01.01, 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 30 świeże lody spożywcze, 43 usługi gastronomiczne,
bary szybkiej obsługi, stołówki, jadłodajnie, snack bary, pizzerie,
bistra, restauracje, kawiarnie, przygotowywanie posiłków, napojów
i żywności, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe, usługi
barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), wynajmowanie sal na posiedzenia, bale,
koncerty, konferencje, pokazy, wystawy, organizowanie przyjęć okolicznościowych.
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(111) 320014
(220) 2018 06 19
(210) 487260
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KORYB W. KOŁODZIEJSKI &
I. STABROWSKA-WYSOCKA SPÓŁKA JAWNA, Puck, PL.
(540) KORYB foodservice
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 03.09.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 29 ryby przetworzone, ryby solone, ryby wędzone, ryby
mrożone, ryby marynowane, gotowane ryby, ryby konserwowe, konserwowane ryby, ryby w puszkach, mrożone gotowane ryby, ryby,
owoce morza i mięczaki, produkty z przetworzonej ryby do spożywania przez ludzi, 31 żywe ryby, żywe ryby do celów spożywczych,
żywe ryby do spożywania przez ludzi.
(111) 320015
(220) 2018 06 21
(210) 487373
(151) 2019 04 05
(441) 2018 11 19
(732) MALARCZYK JAROSŁAW F.H. JARI’S, Medyka, PL.
(540) BOCCATO Italian fashion
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby, torebki, plecaki, walizy, wyroby galanteryjne jako dodatki do ubrań, wyroby kaletnicze obejmujące wyroby
ze skóry i imitacji skóry, mianowicie: paski [inne niż odzież], torby,
torebki, plecaki, walizki, kufry, portfele, etui, woreczki, mieszki, smycze, kagańce i galanteryjne wyroby ze skóry i imitacji skóry, wyroby
ze skóry i imitacji skóry, portfele, etui do kluczy, obroże, kagańce,
smycze i odzież dla zwierząt, 25 obuwie, obuwie damskie, męskie,
młodzieżowe i dziecięce, gimnastyczne i sportowe, plażowe, wyroby
galanteryjne i kaletnicze obejmujące paski, rękawiczki, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących: obuwie,
obuwie damskie, męskie, młodzieżowe i dziecięce, gimnastyczne
i sportowe, plażowe, sznurówki i wkładki do obuwia, antypoślizgowe
środki do obuwia, szczotki i tkaniny do obuwia, sprzączki i ozdoby
do obuwia, odświeżacze do obuwia, środki dezynfekujące do obuwia, torby, torebki, plecaki, walizy, wyroby galanteryjne i kaletnicze. wyroby ze skóry i imitacji skóry, portfele, etui do okularów, etui
do kluczy kagańce, smycze i odzież dla zwierząt, środki i preparaty
do czyszczenia i pielęgnacji obuwia wyrobów ze skóry i imitacji skóry
parasole, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach stoiskach handlowych, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
(111) 320016
(220) 2018 06 25
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 13
(732) PROMONOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) NOVOL
(540)
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samochodowe i próbki lakierów we wzornikach color boxes, wodorozcieńczalny lakier samochodowy, 19 materiały podłogowe z żywic
poliuretanowych, epoksydowych lub akrylowych do wykonywania
posadzek samopoziomujących.

(111) 320017
(220) 2018 06 25
(210) 487480
(151) 2019 04 12
(441) 2018 11 26
(732) STOWARZYSZENIE IMPLANT MASTERS POLAND, Szczecin, PL.
(540) IMPLANT MASTERS POLAND
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi
marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi promocyjne
w zakresie propagowania najwyższych standardów leczenia w implantologii stomatologicznej, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, publikowanie tekstów i ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizacja i obsługa pokazów, targów i wystaw w celach handlowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, akcje promocyjne dla pacjentów na temat ochrony zdrowia jamy ustnej, możliwości i korzyści leczenia implantoprotetycznego, rejestrowanie, kompilacja i/lub wyszukiwanie danych
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych w zakresie rynku zaopatrzenia stomatologicznego, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku i opinii publicznej, 41 usługi
edukacyjne i szkoleniowe w formie konferencji, kursów, szkoleń,
sympozjów i wykładów w zakresie stomatologii, implantologii i implantoprotetyki, metod i technik leczenia w implantologii stomatologicznej i implantoprotetyce, edukacja w zakresie ochrony zdrowia
jamy ustnej, możliwości i korzyści leczenia implantoprotetycznego,
doradztwo zawodowe i usługi edukacyjne w zakresie propagowania
najwyższych standardów leczenia w implantologii stomatologicznej, usługi wydawnicze, publikowanie czasopism, gazet, książek,
materiałów dydaktycznych, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, informacja o edukacji, wynajem sal w celach edukacyjnych
i szkoleniowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny (tel./fax., komputer, Internet), 42 prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prowadzenie badań interdyscyplinarnych
pomiędzy wszystkimi działami stomatologii i medycyny, testowanie
materiałów, kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe w zakresie
implantologii i implantoprotetyki.

(210) 487477

(111) 320018
(220) 2018 06 29
(210) 487679
(151) 2019 04 16
(441) 2018 10 08
(732) DYBOWSKI MACIEJ K.M.R. PIPES-ENGINEERING, Piaseczno, PL.
(540) K.M.R PIPES-ENGINEERING
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 materiały do budowy oraz naprawy jachtów i łodzi: kleje epoksydowe, kleje poliestrowe, kity, kleje na bazie żywic do parkietów, materiały do prac kamieniarskich: kleje przemysłowe, kity i kleje
epoksydowe do spajania i innych napraw, akrylowe i epoksydowe
wypełniacze do kadłubów jachtów, łodzi, szpachlówki do karoserii
samochodowych, 2 podkłady i powłoki do powierzchni metalowych
do nakładania ręcznego i natryskiwania pistoletem na bazie żywic
poliestrowych, powłoki w postaci farb, rozcieńczalniki do farb, lakiery do parkietów, akrylowe bezbarwne lakiery samochodowe, lakiery

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie techniczne, projektowanie instalacji
sanitarnych i elektrycznych.
(111) 320019
(220) 2018 06 30
(210) 487702
(151) 2019 04 10
(441) 2018 08 20
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
(540) FLAGA ZAPACHOWA
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki
eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żyw-
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ności w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów
kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku
domowego [pranie], cytrynowe olejki eteryczne, detergenty, inne
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe,
dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy],
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, esencja mięty [olejek eteryczny],
esencje eteryczne, jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
dla zwierząt, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mydło do golenia, mydło migdałowe, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek
różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów,
olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, pałeczki zapachowe, piżmo [wyroby perfumeryjne], pomadki do ust, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty do prania,
preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty toaletowe, produkty
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, saszetki
zapachowe do bielizny, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
terpeny [olejki eteryczne], woda kolońska, woda lawendowa, woda
perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, zestawy
kosmetyków.

(111) 320020
(220) 2018 07 02
(210) 487728
(151) 2019 04 10
(441) 2018 08 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, PL.
(540) SQUEEZY FREEZY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rolady
lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe,
desery z udziałem lodów, lody w proszku, galaretki owocowe (jako
słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów w tym do lodów, napoje
mrożone na bazie czekolady, herbaty, kakao lub kawy.
(111) 320021
(220) 2018 07 03
(210) 487776
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) P
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.01,
26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, do celów dydaktycznych, 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, maszyny liczące, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, magnesy, pendrive, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, pendrive,
telefony komórkowe, 11 latarki, urządzenia do oświetlania, ogrzewa-
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nia, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę, 13 artykuły i wyroby pirotechniczne, 14 wyroby
jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, breloki do kluczy, zawieszki do breloków, zegary, zegarki, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, 16 druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych
lub domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania, artykuły i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, materiały drukowane, figurki
z papieru i kartonu, kalendarze, materiały piśmienne, broszury, emblematy papierowe oraz emblematy drukowane, etykiety nie z materiału
tekstylnego, gazety, indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, komiksy, książki, litografie, mapy, nalepki, naklejki, notatniki, prospekty, publikacje reklamowe, reprodukcje graficzne,
wydruki graficzne, zeszyty, dekoracje z papieru [flagi i proporce], artykuły papiernicze, 18 parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele,
walizy, torby uniwersalne, torby sportowe, plecaki, torby podróżne,
torebki na ramię, inne artykuły służące do przenoszenia, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie
i gąbki, pędzle kosmetyczne, pędzle kuchenne, pędzle do golenia,
sprzęt do czyszczenia, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki,
bidony, kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki, talerze, talerzyki, podstawki, otwieracze-wszystkie wymienione towary
zawarte w klasie 21, 24 wyroby tekstylne takie jak: ręczniki, bielizna pościelowa, koce, obrusy, flagi i proporce nie z papieru, materiały na flagi,
poszwy na poduszki, narzuty na łóżko, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, części i akcesoria do: odzieży, obuwia, nakryć głowy, akcesoria na szyję, 26 smycze [paski] do noszenia, przypinki, piny metalowe,
zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy,
koronki, hafty, wstążki [artykuły pasmanteryjne], guziki, haftki, szpilki
i igły, sztuczne kwiaty, 28 artykuły i sprzęt sportowy i gimnastyczny,
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, ozdoby choinkowe, maszyny rozrywkowe uruchamiane przez wrzucanie monety, 35 usługi sprzedaży
w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące urządzenia
i przyrządy: naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, usługi sprzedaży w tym
również za pośrednictwem Internetu następujących towarów: magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne
nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania
danych, komputery, programy komputerowe, magnesy, pendrive,
okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, pendrive, telefony komórkowe, zapalniczki, latarki, urządzenia do oświetlania, urządzenia
do ogrzewania, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia do gotowania, urządzenia do chłodzenia, urządzenia do suszenia, urządzenia
do wentylacji, urządzenia do zaopatrzenia w wodę, artykuły i wyroby
pirotechniczne, wyroby z metali szlachetnych i ich stopów lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, breloki do kluczy, zawieszki do breloków, zegary, zegarki, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych,
wyroby z papieru i kartonu, druki, materiały introligatorskie, fotografie,
materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania, artykuły
i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie i matryce drukarskie, materiały drukowane, figurki z papieru i kartonu, kalendarze, materiały piśmienne, broszury, emblematy, etykiety
nie z materiału tekstylnego, gazety, indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, litografie, mapy,
nalepki, naklejki, notatniki, prospekty, publikacje reklamowe, reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, dekoracje z papieru [flagi
i proporce], artykuły papiernicze, wyroby ze skóry i imitacji skóry, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele, walizy, torby uniwersalne,
torby sportowe, plecaki, torby podróżne, torebki na ramię, inne artykuły służące do przenoszenia, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle zawarte w tej klasie, sprzęt do czyszczenia, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki,
bidony, kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki,
talerze, talerzyki, podstawki, otwieracze, tekstylia, obrusy, flagi i proporce nie z papieru, materiały na flagi, poszwy na poduszki, narzuty
na łóżko, odzież, obuwie, nakrycia głowy, części i akcesoria do odzieży,
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obuwia i nakryć głowy, akcesoria na szyję, smycze [paski] do noszenia,
przypinki, piny metalowe, zawieszki inne niż do biżuterii, łańcuszków
lub breloków do kluczy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haftki,
szpilki i igły, sztuczne kwiaty, artykuły i sprzęt sportowy i gimnastyczny, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, ozdoby choinkowe, maszyny
rozrywkowe uruchamiane przez wrzucanie monety, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, dietetyczna żywność, suplementy diety
dla ludzi, plastry, materiały opatrunkowe, przyrządy i narzędzia ręczne,
widelce, łyżki, noże, ostrza (maszynki do golenia), meble, lustra, ramki
obrazów i zdjęć, wyroby z: drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, masy perłowej, sepiolitu,
imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży
w tym również za pośrednictwem Internetu obejmujące urządzenia
i przyrządy: namioty, markizy, brezenty, żagle, materiały na obicia
i do wypełniania, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze,
dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały
do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), artykuły spożywcze
takie jak: żywność śniadaniowa, galaretki, dżemy, mleko i produkty
mleczne, kawa, wyroby kawowe i substytuty kawy, herbata, kakao
i nienaturalna kawa, wyroby piekarskie, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody i desery mrożone, zakąski i chrupki (w tym ziemniaczane), soki
z owoców i warzyw, piwo, wody mineralne niegazowane i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, przybory dla palaczy, produkty z tworzyw sztucznych, usługi reklamowe
i marketingowe w tym świadczone przez Internet i za pomocą mediów
społecznościowych, 41 organizowanie rozrywki, działalność sportowa
i kulturalna, organizacja imprez promocyjnych i sportowych, organizowanie fanklubów, organizowanie zawodów i konkursów, organizowanie widowisk i pokazów, produkcja filmów.

(111) 320022
(220) 2018 07 11
(151) 2019 04 03
(441) 2018 11 05
(732) HANGA BANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) H HANGA BANGA
(540)

(210) 488096

(111) 320024
(220) 2018 07 30
(151) 2019 04 17
(441) 2018 10 08
(732) WIELGUS SEBASTIAN, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(111) 320023
(220) 2018 07 30
(210) 488742
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 10
(732) KSIĄŻĘCY BROWAR NYSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa, PL.
(540) NYSKIE
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały
(531) 27.05.01, 18.01.07, 18.01.08
(510), (511) 21 kufle do piwa, 32 piwo i produkty piwowarskie.

(210) 488758

(531) 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, bielizna osobista
i kąpielowa, szaliki, kurtki, bluzy, koszulki, skarpety, koszule, dresy,
spodnie, rękawice.
(111) 320025
(220) 2018 07 30
(210) 488763
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 01
(732) Bukszyński Kazimierz DOM HANDLOWY IWONA,
Aleksandrów Łódzki, PL.
(540) IWONA MATERIAŁY BUDOWLANE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 07.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami
budowlanymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami
budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do wyposażenia budynków,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do wyposażenia
budynków.
(111) 320026
(220) 2018 07 30
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 01
(732) ITAL FOOD EAD, Shumen, BG.
(540) my MOTTO
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 35 organizowanie aukcji internetowych, marketing internetowy, rozpowszechnianie reklam przez Internet, wynajem powierzchni reklamowej na stronie internetowej, 38 świadczenie usług
komunikacji głosowej przez Internet, transmisja danych przez Internet, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, 42 projektowanie stron internetowych, tworzenie
stron internetowych, 45 internetowe usługi zapoznawania osób.
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(210) 488787

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 wafle, wafle czekoladowe.
(111) 320027
(220) 2018 07 31
(210) 488833
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) t TZMO SA
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 24.13.09, 24.13.13, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby z waty do celów kosmetycznych, bawełna i wata do celów higienicznych, wyroby
z bawełny i waty do celów higienicznych, wyroby z bawełny do celów higienicznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, waciki
kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki do demakijażu, mleczko kosmetyczne,
kremy do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla dzieci, płyny do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, szampony,
olejki dla dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci, chusteczki do higieny intymnej, płyny do higieny intymnej, 5 podpaski higienicz-

2436

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne,
wkładki urologiczne, wkładki urologiczne dla mężczyzn, anatomiczne wkładki dla kobiet z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
jednorazowe pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli czynności
fizjologicznych, jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy z papieru
i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy,
podkłady higieniczne, podkłady ginekologiczne, kompresy, pakiety
kompresów, materiały opatrunkowe, gaza opatrunkowa, opatrunki
oczne, opatrunki na nos, bawełna i wata do celów medycznych oraz
wyroby z bawełny i waty dla celów medycznych, wata celulozowa
dla celów medycznych, testy sterylności, plastry, przylepce, tampony dla celów medycznych, opakowania do sterylizacji jednorazowego użytku, zestawy operacyjne, pokrowce na nogi pacjenta, taśmy
samoprzylepne ze wskaźnikami sterylizacji, pieluszki z materiałów
tekstylnych, 10 bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, opaski
gipsowe, bandaże usztywniające ortopedycznie, pościel ochronna
do celów medycznych, podkłady na łóżko, jednorazowe podkłady
ochronne na łóżko dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyjne, czepki chirurgiczne, czepki pielęgniarskie, rękawice dla celów medycznych, kieszenie
na płyny do celów medycznych, worki na narządy do celów medycznych służące do przechowywania i transportu narządów ludzkich,
obłożenia pól operacyjnych do celów medycznych, podkłady podgipsowe, bandaże podtrzymujące, maseczki do użytku na salach
operacyjnych, serwety operacyjne używane na salach operacyjnych,
zestawy serwet operacyjnych używane na salach operacyjnych, tacki
medyczne, folia operacyjna, rękawy podgipsowe, zapinki do bandaży, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, 16 jednorazowe
śliniaki wykonane z papieru lub z celulozy, jednorazowe chusteczki
papierowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, torby i torebki do pakowania, rękawy do pakowania, 24 pościel, prześcieradła, serwety tekstylne, chusteczki tekstylne
do nosa, 25 odzież papierowa, odzież jednorazowa, odzież wodoodporna, ochraniacze na buty, fartuchy ochronne zakładane na ubrania, odzież ochronna zakładana na ubrania, śliniaki wykonane z materiałów tekstylnych.

(111) 320028
(220) 2018 07 31
(210) 488834
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) t TZMO GROUP
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 24.13.09, 24.13.13, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby z waty do celów kosmetycznych, bawełna i wata do celów higienicznych, wyroby
z bawełny i waty do celów higienicznych, wyroby z bawełny do celów higienicznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, waciki
kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki do demakijażu, mleczko kosmetyczne,
kremy do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla dzieci, płyny do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, szampony,
olejki dla dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci, chusteczki do higieny intymnej, płyny do higieny intymnej, 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne,
wkładki urologiczne, wkładki urologiczne dla mężczyzn, anatomiczne wkładki dla kobiet z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
jednorazowe pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli czynności
fizjologicznych, jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy z papieru
i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy,
podkłady higieniczne, podkłady ginekologiczne, kompresy, pakiety
kompresów, materiały opatrunkowe, gaza opatrunkowa, opatrunki
oczne, opatrunki na nos, bawełna i wata do celów medycznych oraz
wyroby z bawełny i waty dla celów medycznych, wata celulozowa
dla celów medycznych, testy sterylności, plastry, przylepce, tampo-
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ny dla celów medycznych, opakowania do sterylizacji jednorazowego użytku, zestawy operacyjne, pokrowce na nogi pacjenta, taśmy
samoprzylepne ze wskaźnikami sterylizacji, pieluszki z materiałów
tekstylnych, 10 bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, opaski
gipsowe, bandaże usztywniające ortopedycznie, pościel ochronna
do celów medycznych, podkłady na łóżko, jednorazowe podkłady
ochronne na łóżko dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyjne, czepki chirurgiczne, czepki pielęgniarskie, rękawice dla celów medycznych, kieszenie
na płyny do celów medycznych, worki na narządy do celów medycznych służące do przechowywania i transportu narządów ludzkich,
obłożenia pól operacyjnych przeznaczone do celów medycznych,
podkłady podgipsowe, bandaże podtrzymujące, maseczki do użytku na salach operacyjnych, serwety operacyjne używane na salach
operacyjnych, zestawy serwet operacyjnych używane na salach operacyjnych, tacki medyczne, folia operacyjna, rękawy podgipsowe,
zapinki do bandaży, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych,
16 jednorazowe śliniaki wykonane z papieru lub z celulozy, jednorazowe chusteczki papierowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe,
serwetki papierowe do demakijażu, torby i torebki do pakowania,
rękawy do pakowania, 24 pościel, prześcieradła, serwety tekstylne,
chusteczki tekstylne do nosa, 25 odzież papierowa, odzież jednorazowa, odzież wodoodporna, ochraniacze na buty, fartuchy ochronne
zakładane na ubrania, odzież ochronna zakładana na ubrania, śliniaki
wykonane z materiałów tekstylnych.

(111) 320029
(220) 2018 07 31
(210) 488835
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) t TZMO GRUPA
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 24.13.09, 24.13.13, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby z waty do celów kosmetycznych, bawełna i wata do celów higienicznych, wyroby
z bawełny i waty do celów higienicznych, wyroby z bawełny do celów higienicznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, waciki
kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki do demakijażu, mleczko kosmetyczne,
kremy do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla dzieci, płyny do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, szampony,
olejki dla dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci, chusteczki do higieny intymnej, płyny do higieny intymnej, 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne,
wkładki urologiczne, wkładki urologiczne dla mężczyzn, anatomiczne wkładki dla kobiet z brakiem kontroli czynności fizjologicznych,
jednorazowe pielucho-majtki dla osób z brakiem kontroli czynności
fizjologicznych, jednorazowe pieluchy dla osób z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki dla osób z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy z papieru
i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy,
podkłady higieniczne, podkłady ginekologiczne, kompresy, pakiety
kompresów, materiały opatrunkowe, gaza opatrunkowa, opatrunki
oczne, opatrunki na nos, bawełna i wata do celów medycznych oraz
wyroby z bawełny i waty dla celów medycznych, wata celulozowa
dla celów medycznych, testy sterylności, plastry, przylepce, tampony dla celów medycznych, opakowania do sterylizacji jednorazowego użytku, zestawy operacyjne, pokrowce na nogi pacjenta, taśmy
samoprzylepne ze wskaźnikami sterylizacji, pieluszki z materiałów
tekstylnych, 10 bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, opaski
gipsowe, bandaże usztywniające ortopedycznie, pościel ochronna
do celów medycznych, podkłady na łóżko, jednorazowe podkłady
ochronne na łóżko dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyjne, czepki chirurgiczne, czepki pielęgniarskie, rękawice dla celów medycznych, kieszenie
na płyny do celów medycznych, worki na narządy do celów medycznych służące do przechowywania i transportu narządów ludzkich,
obłożenia pól operacyjnych przeznaczone do celów medycznych,
podkłady podgipsowe, bandaże podtrzymujące, maseczki do użyt-
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ku na salach operacyjnych, serwety operacyjne używane na salach
operacyjnych, zestawy serwet operacyjnych używane na salach operacyjnych, tacki medyczne, folia operacyjna, rękawy podgipsowe,
zapinki do bandaży, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych,
16 jednorazowe śliniaki wykonane z papieru lub z celulozy, jednorazowe chusteczki papierowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe,
serwetki papierowe do demakijażu, torby i torebki do pakowania,
rękawy do pakowania, 24 pościel, prześcieradła, serwety tekstylne,
chusteczki tekstylne do nosa, 25 odzież papierowa, odzież jednorazowa, odzież wodoodporna, ochraniacze na buty, fartuchy ochronne
zakładane na ubrania, odzież ochronna zakładana na ubrania, śliniaki
wykonane z materiałów tekstylnych.

(111) 320030
(220) 2018 07 31
(210) 488841
(151) 2019 04 02
(441) 2018 09 24
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Multisan Nektar
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały, jasnopomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 08.07.25
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm
dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(111) 320031
(220) 2018 07 31
(210) 488842
(151) 2019 04 03
(441) 2018 09 24
(732) ANTCZAK CALISIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, PL.
(540) CALISIA ONE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 36 wynajem powierzchni biurowej, 43 wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na zebrania.
(111) 320032
(220) 2018 07 31
(210) 488844
(151) 2019 04 03
(441) 2018 09 24
(732) SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SSW Pragmatic Solutions
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, ciemnoróżowy, granatowy,
ciemnogranatowy, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej,
analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą,
analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, analiza sys-
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temów 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 i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dla celów działalności gospodarczej, badania dotyczące informacji na temat firm, badania dotyczące
informacji biznesowych, badania i ankiety w zakresie działalności
gospodarczej, badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie biznesu,
badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, doradztwo w zakresie
analizy biznesowej, dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, ekonomiczne
prognozy, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw,
ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, prognozy i analizy ekonomiczne,
przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, raporty i badania rynkowe,
udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji dotyczących handlu, udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania danych, udostępnianie informacji na temat
działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w dziedzinie analityki
biznesowej, usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw,
usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej,
usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji handlowej, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach,
wyceny handlowe, zbieranie i analizy informacji i danych związanych
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych,
usługi biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, nadzór nad działalnością gospodarczą,
negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, opracowywanie strategii
przedsiębiorstw, organizacja działalności gospodarczej, outsourcing
[doradztwo biznesowe], planowanie działalności gospodarczej, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu,
pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, usługi biur biznesowych, usługi
doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej,
usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi pośrednictwa w interesach, usługi w zakresie business intelligence [analityki biznesowej], usługi w zakresie czynności
biurowych, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie sprawozdań
rynkowych, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi
public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
reklama, usługi agencji marketingowych, usługi marketingowe, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi w zakresie rekla-
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my, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi w zakresie handlu
i usługi informacyjne dla konsumentów, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, usługi finansowania, usługi inwestycyjne, administrowanie
finansami, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], maklerstwo, planowanie i zarządzanie finansowe, pośrednictwo w usługach finansowych, powiernictwo, pozyskiwanie kapitału
finansowego, zarządzanie aktywami, zarządzanie finansami, usługi
w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie wycen,
41 tłumaczenia, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
przeprowadzanie konwencji, pisanie i publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi wydawnicze, edukacja, usługi edukacyjne, 45 usługi lobbystyczne inne niż w celach handlowych, usługi w zakresie
lobbingu politycznego, usługi prawne, badania prawne, doradztwo
prawne, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo związane z rejestracją nazw domen, kompilacja informacji prawnych, mediacje,
organizowanie świadczenia usług prawnych, porady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, prawne administrowanie licencjami, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], rozstrzyganie spraw spornych, sporządzanie ekspertyz
prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia
zgodności z prawami i regulacjami, sprawy sporne (usługi pomocy
w-), udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie
informacji sądowych, udzielanie informacji związanej ze sprawami
prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi biegłych sądowych,
usług doradców podatkowych, usługi doradcze w zakresie prawa,
usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
usługi kancelarii patentowych, usługi komornicze (usługi prawne),
usługi monitorowania prawnego, usługi notarialne, usługi notariuszy, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi radców prawnych, usługi rejestracyjne (prawne),
usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych,
wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie własnością przemysłową.

(111) 320033
(220) 2018 07 31
(210) 488845
(151) 2019 04 03
(441) 2018 09 24
(732) MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Racula, PL.
(540) MISUTO
(510), (511) 30 herbata, substytuty herbaty, ekstrakty herbaty, surogaty herbaty, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, artykuły spożywcze na bazie herbaty, produkty spożywcze na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbaty owocowe, herbaty
aromatyzowane, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, napoje na bazie herbaty, napoje energetyzujące,
napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, soki, syropy, sorbety, woda,
35 sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-li-
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ne, sprzedaż dla osób trzecich towarów: herbata, substytuty herbaty,
ekstrakty herbaty, surogaty herbaty, kwiaty i liście jako substytuty
herbaty, artykuły spożywcze na bazie herbaty, produkty spożywcze
na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbaty
owocowe, herbaty aromatyzowane, napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje energetyzujące, napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, soki, syropy, sorbety, woda, suplementy
diety na bazie herbaty, dietetyczna żywność na bazie herbaty, dietetyczne napoje na bazie herbaty, lecznicze napoje na bazie herbaty,
herbaty lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(111) 320034
(220) 2018 07 31
(210) 488846
(151) 2019 04 03
(441) 2018 09 24
(732) SPACZYŃSKI, SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SSW Pragmatic Solutions
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 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 i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dla celów działalności gospodarczej, badania dotyczące informacji na temat firm, badania dotyczące
informacji biznesowych, badania i ankiety w zakresie działalności
gospodarczej, badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie biznesu,
badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, doradztwo w zakresie
analizy biznesowej, dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, ekonomiczne
prognozy, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw,
ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, prognozy i analizy ekonomiczne,
przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, raporty i badania rynkowe, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji dotyczących handlu, udostępnianie informacji
dotyczących przetwarzania danych, udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w dziedzinie
analityki biznesowej, usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące
przedsiębiorstw, usługi w zakresie analiz dotyczących działalności
gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla
celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji handlowej, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
w przedsiębiorstwach, wyceny handlowe, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie danych
do celów administracyjnych, usługi biurowe, zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dla przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, nadzór nad działalnością gospodarczą, negocjowanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja działalności gospodarczej, outsourcing [doradztwo biznesowe], planowanie działal-
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ności gospodarczej, pomoc biznesowa przy prowadzeniu
przedsiębiorstw, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich],
przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, usługi biur biznesowych, usługi doradcze w zakresie analizy
biznesowej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej
i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, świadczenie pomocy
w zakresie działalności gospodarczej, usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w interesach, usługi w zakresie Business Intelligence [analityki
biznesowej], usługi w zakresie czynności biurowych, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie
wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością
handlową, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie procesami biznesowymi
i doradztwo w tym zakresie, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi organizowania targów
i wystaw handlowych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, reklama, usługi agencji marketingowych, usługi marketingowe, usługi reklamowe, promocyjne i public
relations, usługi w zakresie reklamy, pośrednictwo w działalności
handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, usługi doradcze związane z transakcjami
handlowymi, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, usługi
finansowania, usługi inwestycyjne, administrowanie finansami, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], maklerstwo, planowanie i zarządzanie finansowe, pośrednictwo w usługach
finansowych, powiernictwo, pozyskiwanie kapitału finansowego,
zarządzanie aktywami, zarządzanie finansami, usługi w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie wycen, 41 tłumaczenia, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
przeprowadzanie konwencji, pisanie i publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi wydawnicze, edukacja, usługi edukacyjne, 45 usługi lobbystyczne, inne niż w celach handlowych, usługi w zakresie
lobbingu politycznego, usługi prawne, badania prawne, doradztwo
prawne, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo związane z rejestracją nazw domen, kompilacja informacji prawnych, mediacje,
organizowanie świadczenia usług prawnych, porady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, prawne administrowanie licencjami, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], rozstrzyganie spraw spornych, sporządzanie ekspertyz
prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia
zgodności z prawami i regulacjami, sprawy sporne (usługi pomocy
w-), udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie
informacji sądowych, udzielanie informacji związanej ze sprawami
prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi biegłych sądowych,
usługi doradców podatkowych, usługi doradcze w zakresie prawa,
usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
usługi kancelarii patentowych, usługi komornicze (usługi prawne),
usługi monitorowania prawnego, usługi notarialne, usługi notariuszy, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
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gospodarczej, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi radców prawnych, usługi rejestracyjne (prawne),
usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych,
wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie własnością przemysłową.

(111) 320035
(220) 2018 07 31
(210) 488848
(151) 2019 04 03
(441) 2018 09 24
(732) STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA
WYNAJEM MIESZKANICZNIK, Warszawa, PL.
(540) STOWARZYSZENIE
MIESZKANICZNIK
Wspieramy
wynajmujących mieszkania
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 07.01.08, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.21, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie majątkiem, wycena w kwestiach majątku nieruchomego, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wynajem mieszkań/pomieszczeń biurowych .
(111) 320036
(220) 2018 07 31
(210) 488849
(151) 2019 04 03
(441) 2018 09 24
(732) FITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

(531) 05.05.03, 03.07.06, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, kosmetyki do włosów, kosmetyki nawilżające, kosmetyki funkcjonalne, kremy kosmetyczne, 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, próbki kolportaż, udzielanie porad konsumentom (informacja handlowa), wystawy handlowe, 44 usługi kosmetyczne.
(111) 320037
(220) 2018 07 31
(210) 488851
(151) 2019 04 10
(441) 2018 09 24
(732) ARENART RENATA BRZOZOWSKA ARTUR RODŹ SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, PL.
(540) ARENART FOREVER
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie,
biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria
ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria],
breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], budziki, chronografy,
czasomierze [zegarki], diamenty, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony
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lub półprzetworzony, iryd, kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie
półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasety do prezentacji
wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, kotwiczki [zegarmistrzostwo], kółka na klucze z metali
szlachetnych, krucyfiksy jako biżuteria, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków,
mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony [biżuteria],
metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, misbaha [sznury modlitewne], monety, naszyjniki [biżuteria], nici z metali
szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), obudowy zegarów,
odznaki z metali szlachetnych, osm, ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego bursztynu, pallad, paski do zegarków, perły [biżuteria], perły
z ambroidu [prasowana żywica], perydot, pierścionki [biżuteria], platyna [metal], popiersia z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania
zegarków, pudełka z metali szlachetnych, rod, różańce, ruten, spinel
[kamienie szlachetne], spinki do mankietów, sprężyny do zegarków,
srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub kute, stopery,
stopy metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpilki [biżuteria],
szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych,
tarcze [zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki, zegary atomowe, zegary i zegarki
elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące [zegary wzorcowe],
złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui
na biżuterię, żetony miedziane.

(111) 320038
(220) 2018 07 31
(210) 488852
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 01
(732) ŻYGADŁO TOMASZ SOFTWIZARD, Wrocław, PL.
(540) vendoria.pl
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zestawianie katalogów biznesowych online, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zawieranie
umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, zbieranie biznesowych
danych statystycznych, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów
handlowych], zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie
relacjami z klientami, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych
kart członkowskich, zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie
programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie kontami,
fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, zarządzanie komputerowymi bazami danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zamieszczanie ogłoszeń
dla osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyświetlanie reklam dla osób trzecich,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie
wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, usługi zarządzania bazami danych,
usługi zarządzania społecznością online, usługi zarządzania sprzedażą, weryfikacja przetwarzania danych, wprowadzanie i przetwarzanie danych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi
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wprowadzania danych, usługi wprowadzania produktów na rynek,
usługi w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
usługi w zakresie wyszukiwania danych, usługi w zakresie zakupu
środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos
oraz z dostawą na miejsce, usługi w zakresie zamówień online, usługi
w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi
w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie statystycznych
informacji biznesowych, usługi w zakresie statystycznej analizy
i sprawozdań do celów biznesowych, usługi w zakresie sprawozdań
rynkowych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu
i innych mediów, usługi w zakresie programów lojalnościowych,
usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie promocji
eksportu, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, usługi w zakresie przeprowadzania
badań rynkowych dotyczących nawyków związanych z korzystaniem z Internetu, usługi w zakresie przetwarzania danych, usługi
w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie
reklamy, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie porównywania zakupów, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie oceny
rynku, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie gromadzenia
danych z badań rynku, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi
w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
licytacji świadczone w Internecie, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, usługi
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, usługi reklamowe mające na celu promowania handlu elektronicznego, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów
biznesowych, usługi obejmujące transkrypcję danych statystycznych, usługi obejmujące rejestrację danych statystycznych, usługi
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron
internetowych, usługi aukcji online dla osób trzecich, usługi aukcyjne
online, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą
środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie,
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udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób
trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie
katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, świadczenie usług porównania cen online, świadczenie usług
w zakresie reklamy komputerowej, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, tworzenie list potencjalnych
klientów, tworzenie komputerowych baz danych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych,
skomputeryzowane zarządzanie danymi, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, skomputeryzowane zarządzanie zapasami, skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób
trzecich], sondowanie rynku, sporządzanie bilansów finansowych,
sporządzanie ankiet biznesowych, rozwój kampanii promocyjnych
dla przedsiębiorstw, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w Internecie, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, reklamy online, reklama
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, promowanie towarów i usług osób trzecich przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów
audiowizualnych, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, dostarczanie informacji
o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, dostarczanie
powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
obsługa programów lojalnościowych, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, opracowywanie statystycznych
danych gospodarczych i informacji handlowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, organizowanie zakupów zbiorowych, organizowanie zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, porównywanie usług finansowych online,
pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych
lub komputerowych [Internet], pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, procedury
administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie dzieł
sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 42 aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych, chmura
obliczeniowa, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting infrastruktury
sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz
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osób trzecich do celów wymiany treści online, hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, hosting treści
multimedialnych dla osób trzecich, opracowywanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie i tworzenie
komputerowych programów przetwarzania danych, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego,
opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie języków
komputerowych, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów
cyfrowych, opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących i systemów operacyjnych, opracowywanie oprogramowania
do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie oprogramowania
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, opracowywanie oprogramowania
do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, opracowywanie
oprogramowania do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, opracowywanie oprogramowania przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych,
opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie
logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych,
pisanie programów komputerowych, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron
internetowych, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, programowanie komputerów
na potrzeby Internetu, programowanie komputerów i projektowanie
oprogramowania, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami,
programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania do oceny zachowania
klientów w sklepach online, programowanie oprogramowania do reklamy online, programowanie stron internetowych, programowanie
spersonalizowanych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron
głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie
witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie
i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie stron internetowych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
przechowywanie danych online, rozwój, oprogramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony
komórkowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie
i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie
stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich,
tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie stron internetowych, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn internetowych, tworzenie zapisanych elektronicznych
stron internetowych dla usług online i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego
do śledzenia przesyłek za pośrednictwem sieci komputerowych, In-

2442

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

tranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego
oprogramowania komputerowego do obsługi transportu za pośrednictwem sieci komputerowych, Intranetu i Internetu, tymczasowe
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego
do śledzenia towarów za pośrednictwem sieci komputerowych, Intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego
oprogramowania komputerowego do przygotowywania dokumentów wysyłkowych za pośrednictwem sieci komputerowych, Intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia
i publikacji dzienników i blogów on-line, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek internetowych, usługi
programowania komputerów w celu analizowania i raportowania
handlowego, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych,
usługi w zakresie projektowania stron internetowych, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy danych z ofertami cenowymi, wynajem oprogramowania komputerowego
związanego z ofertami cenowymi.

(111) 320039
(220) 2018 07 31
(210) 488855
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE FENETRA BOGUSŁAW I MAREK KOZUBAL SPÓŁKA
JAWNA, Mrowla, PL.
(540) Mrowelska Konserwiarnia
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 03.07.10
(510), (511) 29 bigos, bulion, koncentraty na bulionie, flaki, przetwory jarzynowe, konserwy mięsne, konserwy z warzywami, konserwy
z owocami, krokiety spożywcze, galaretki mięsne, galaretki mięsno
warzywne, mięso konserwowane, owoce konserwowane, ryby konserwowane, sałatki warzywne, sałatki warzywno-mięsne, warzywa konserwowe, konserwowane i kiszone, wędliny, zupy, pasztety mięsne,
pasztety z wątróbki, 30 dżemy, majonezy, naleśniki, paszteciki, pizze,
pierogi, placki, sosy do mięsa, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe.
(111) 320040
(220) 2018 07 31
(210) 488860
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 01
(732) LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Alergo Max
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy żywnościowe.
(111) 320041
(220) 2018 08 01
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 01
(732) Unilever N.V., Rotterdam, NL.
(540) PLANT LINE
(540)

(210) 488895

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, balsamy
do włosów, środki do czyszczenia zębów.

Nr 8/2019

(111) 320042
(220) 2018 08 02
(210) 488916
(151) 2019 04 11
(441) 2018 10 01
(732) TACIT DEVELOPMENT POLSKA JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) HIGH LEVEL SALES & MARKETING by Tacit Group
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących
towarów: artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, 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 butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania,
materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki
jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier
listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako
artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako
książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako
artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego,
teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem,
torebki do pakowania jako koperty, 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 nierucłiomościami, organizowanie targów i wystaw łiandlowych reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej
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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.

(510), (511) 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, inkubator
do jaj, bębny (części maszyn), ciśnienie (regulator), ciśnienie (zawory), chłodnice do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników,
czopy (części maszyn), głowice cylindrów do silników, kombajny zbożowe, korbowody do maszyn lub motorów lub silników, łożyska kulkowe, łożyska (części maszyn), maszyny rolnicze, młocarnie, napęd
(mechanizmy) inne niż do pojazdów lądowych, napędy łańcuchowe
(mechanizmy) inne niż do pojazdów lądowych, napędowe (mechanizmy) inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia (części maszyn),
noże (części maszyn), osie do maszyn, osłony do maszyn, obudowy
maszyn, ostrza (części maszyn), pasy do maszyn, pompy (części maszyn lub silników), prowadnice do maszyn, przekładnie do maszyn,
przenośniki (maszyny), przesiewacze (maszyny), reduktory ciśnienia
(części maszyn), regulatory (części maszyn), rolnicze (narzędzia) inne
niż o napędzie ręcznym, rozpylacze (maszyny), separatory, sieczkarnie, sita (maszyny lub części maszyn), sprężarki (maszyny), sprężarki
(części maszyn), sterownicze (mechanizmy) do maszyn silników, tłoki (części maszyn i silników), uchwyty (części maszyn), wentylatory
do silników, zawory (części maszyn i silników), zębate koła (zespoły
maszynowe), złącza części silników, pasy do silników, podajniki, podnośniki, pokrywy (osłony, części maszyn).

(111) 320043
(220) 2018 08 02
(210) 488952
(151) 2019 04 18
(441) 2018 10 01
(732) Outback Steakhouse of Florida, LLC, Tampa, US.
(540) AUSSIE GRILL BY OUTBACK
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i barowe, w tym usługi restauracji sprzedających dania na wynos oraz inne usługi restauracyjne,
usługi w zakresie zapewniania żywności i napojów, usługi w zakresie
tymczasowego zakwaterowania i noclegów, usługi zapewniania dań
na wynos, usługi cateringowe.

(111) 320046
(220) 2018 08 05
(210) 489054
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 08
(732) JUNG ROBERT FHU SARMATA, Biłgoraj, PL.
(540) SarmaTec
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręcznik papierowy, celulozowe czyściwa, prześcieradła z celulozy, podkłady z celulozy.

(111) 320044
(220) 2018 08 03
(210) 488995
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) NOWACZYK DANUTA, NOWACZYK ROBERT AUTOKLINIKA
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) PDR EXPERT
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do wypełniania wgnieceń przy
naprawie karoserii pojazdów, preparaty chemiczne do wypełniania
dziur w karoseriach pojazdów, preparaty chemiczne do wypełniania
pęknięć przy naprawie karoserii pojazdów:, 7 urządzenia do prostowania karoserii [maszyny], 8 narzędzia ręczne do naprawy pojazdów,
35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, 36 likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, usługi doradcze [finansowe] świadczone na rzecz likwidatorów
szkód, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], 37 naprawa karoserii samochodowych, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, 39 wypożyczanie samochodów.
(111) 320045
(220) 2018 08 03
(210) 489048
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 13
(732) ZNMR MOTORS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostróda, PL.
(540) Anna
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01

(111) 320047
(220) 2018 08 06
(210) 489056
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 22
(732) OSAJDA KAROL, JAKUBOWSKI PATRYK CHEMSTIL SPÓŁKA
CYWILNA, Spalice, PL.
(540) Chemstil
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla: przemysłu
metalurgicznego, przemysłu wydobywczego, nafty i gazu, pożarnictwa, przemysłu motoryzacyjnego, pianotwórcze środki do gaszenia
pożarów, 35 sprzedaż niżej wymienionych towarów: preparaty chemiczne przeznaczone dla:-przemysłu metalurgicznego,-przemysłu
wydobywczego,-nafty i gazu,-pożarnictwa,-przemysłu motoryzacyjnego, pianotwórcze środki do gaszenia pożarów.
(111) 320048
(220) 2018 08 06
(210) 489060
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 22
(732) PICSANE LAB SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Freezeme
(510), (511) 9 przenośne i stacjonarne urządzenia do wykonywania
zdjęć, nagrywania filmów, ruchomych obrazów i dźwięków, kamery, aparaty fotograficzne, aparatura fotograficzna, urządzenia fotograficzne, pliki graficzne do pobierania, analizatory obrazów w tym
ruchomych obrazów, urządzenia do nagrywania, zapisu, odtwarzania i przesyłania obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków,
programy komputerowe do przetwarzania obrazów, ruchomych
obrazów, filmów i dźwięków, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków
cyfrowych, oprogramowanie do przetwarzania i przesyłania obrazów, ruchomych obrazów, grafiki i tekstu, programy komputerowe
do edytowania obrazów, ruchomych obrazów, dźwięku i wideo,
35 reklama, sprzedaż towarów, w tym za pośrednictwem Internetu:
przenośne i stacjonarne urządzenia do wykonywania zdjęć, nagrywania filmów, ruchomych obrazów i dźwięków, kamery, aparaty fotograficzne, aparatura fotograficzna, urządzenia fotograficzne, pliki
graficzne do pobierania, analizatory obrazów w tym ruchomych
obrazów, urządzenia do nagrywania, zapisu, odtwarzania i przesyłania obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków, programy
komputerowe do przetwarzania obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
obrazów, ruchomych obrazów, filmów i dźwięków cyfrowych, oprogramowanie do przetwarzania i przesyłania obrazów, ruchomych
obrazów, grafiki i tekstu, programy komputerowe do edytowania
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obrazów, ruchomych obrazów, dźwięku i wideo, 38 transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, przesyłanie zakodowanych danych, informacji,
wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu,
wspomagana komputerowo transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, bezpieczna transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów, obrazów
ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, komputerowa transmisja danych, informacji, wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów,
grafiki i tekstu, usługi w zakresie elektronicznej transmisji danych,
informacji, wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, aplikacje internetowe i telefoniczne transmisji danych,
informacji, wiadomości, filmów, obrazów ruchomych, obrazów, grafiki i tekstu, 41 fotografia, fotoreportaże, usługi w zakresie animacji
efektów specjalnych do zdjęć, filmów, dźwięków i wideo, produkcja
obrazów ruchomych (gifów), 42 projektowanie animacji na rzecz
innych, projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania do przetwarzania obrazów,
filmów i dźwięków.

(111) 320049
(220) 2018 08 06
(210) 489087
(151) 2019 04 05
(441) 2018 11 19
(732) STARA MYDLARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ECO RECEPTURA by Stara Mydlarnia
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, czarny
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry i ciała, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, maseczki kosmetyczne.
(111) 320050
(220) 2018 08 07
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 08
(732) Mondelez Europe GmbH, Glattpark, CH.
(540) Alpen Gold
(540)

(210) 489115

Kolor znaku: złoty, ciemnozłoty, biały, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnioniebieski
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kakao, czekolada, napoje kakaowe, napoje czekoladowe oraz preparaty do takich napojów, wyroby piekarnicze, ciastka,
wyroby cukiernicze i słodycze, w szczególności słodycze z cukru i czekolady, wyroby z ciasta, preparaty zbożowe, lody jadalne, praliny.
(111) 320051
(220) 2018 08 07
(210) 489119
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) KOZAK TADEUSZ PSZCZELARZ KOZACKI-PASIEKA, Kozaki, PL.
(540) MIODO-ACTIVE
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 30 miód, naturalne miody pszczele, produkty pszczele:
pyłek pszczeli, kit pszczeli spożywczy, mleczko pszczele do celów
spożywczych, ekologiczne artykuły spożywcze na bazie miodu, su-
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plementy diety na bazie miodu, batony miodowe, żywność na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych z dodatkiem miodu:
płatki zbożowe, płatki kukurydziane, płatki owsiane, muesli, wyroby
ciastkarskie, cukiernicze i piekarnicze na miodu: batony na bazie
miodu, ciasta, ciastka piernikowe, ciasteczka, piernik, pierniki, pieczywo cukiernicze, czekolada z dodatkiem miodu, cukierki na bazie
miodu, lody spożywcze z dodatkiem miodu, 32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie miodu, napoje owocowe z dodatkiem miodu,
soki owocowe i owocowo-warzywne z dodatkiem miodu, nektary
owocowe z dodatkiem miodu, koktajle bezalkoholowe z dodatkiem
miodu, napoje wzbogacone witaminami z dodatkiem miodu, napoje
izotoniczne z dodatkiem miodu, napoje energetyczne bezalkoholowe z dodatkiem miodu, woda mineralna, źródlana i gazowana z dodatkiem miodu.

(111) 320052
(220) 2018 08 08
(151) 2019 04 29
(441) 2018 09 24
(732) BYLIŃSKI PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) HALO MAZURY
(540)

(210) 489163

Kolor znaku: różowy, fioletowy, czerwony, pomarańczowy,
ciemnozielony, jasnozielony, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 transport, organizowanie podróży, usługi transportowe autobusowe, wynajmowanie koni, usługi kierowców, przechowywanie łodzi, organizowanie wycieczek, usługi osób towarzyszących
podróżnym, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, transport podróżnych, rezerwowanie miejsc na podróże, pilotowanie, przechowywanie łodzi, spacerowe rejsy statkami, transport
łodziami, statkami, transport rzeczny, wypożyczanie łodzi, statków,
zwiedzanie turystyczne, 41 rozrywka, informacja o rekreacji, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, fotografowanie,
fotoreportaże, gimnastyka (instruktaż), obsługa sal do gry, karaoke,
usługi klubów zdrowia, organizowanie konkursów, kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie i obsługa konferencji, kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych, usługi obozów wakacyjnych
dotyczące rozrywki, obsługa pól golfowych, organizowanie balów,
organizowanie przyjęć, parki rozrywki, informacja o rozrywce, wypożyczanie sprzętu sportowego, urządzeń sportowych, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie i obsługa seminariów, organizowanie i obsługa sympozjów, organizowanie i obsługa zjazdów,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, bary szybkiej obsługi, agencje zakwaterowania, domy
turystyczne, hotele, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, stołówki,
usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), rezerwacja miejsc
w pensjonatach, biura (agencje) zakwaterowania (hotele, pensjonaty), rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc w hotelach, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, wypożyczanie namiotów, usługi związane z organizacją wypoczynku
w zakresie rezerwacji i zapewnienia zakwaterowania .
(111) 320053
(220) 2018 08 09
(210) 489210
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 03
(732) ŁADANAJ URSZULA OMNIBUS, Reda, PL.
(540) OMNIBUSEK
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa opiekunek dla dzieci, korepetytorów, usługi pośrednictwa-pomoc w odrabianiu lekcji, usługi
reklamowe polegające na tworzeniu i publikowaniu on-line reklam
w sieciach komputerowych i Internecie, usługi sprzedaży materiałów
edukacyjnych prowadzone na zlecenie drogą pocztową i/lub dro-
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gą elektroniczną, a w szczególności poprzez strony Web, 41 usługi
edukacji (nauczania), usługi organizowania i prowadzenia edukacji
przedszkolnej, wczesnoszkolnej, prowadzenie przedszkoli integracyjnych i specjalistycznych, prowadzenie przedszkoli czynnych 24
h (noclegownie przedszkolne), usługi prowadzenia i zarządzania
przedszkolami, usługi edukacyjne w zakresie nauczania języka obcego, kursy/szkolenia specjalistyczne, usługi szkolenia logopedów,
kursy/szkolenia dla opiekunek do dzieci, kursy „szkół rodzenia”,
upowszechnianie wiedzy na temat metod rodzenia, usługi organizowania imprez sportowych, urodzinowych, udostępnianie obiektów
na potrzeby imprez sportowych, urodzinowych, konkursów z nagrodami, usługi edukacji sportowej, organizowanie obozów edukacyjnych i wypoczynkowych-mianowicie półkolonii, kolonii, zimowisk,
„zielonych szkół”, prowadzenie zajęć fitness, zajęć ruchowych służących poprawie i utrzymaniu zdrowia i kondycji fizycznej, prowadzenie zajęć ruchowych prowadzących do wyrobienia prawidłowych
nawyków i zachowań zdrowotnych u dzieci, organizacja obozów
i zawodów związanych z aktywnością ruchową, usługi związane
z utrzymaniem i poprawą kondycji fizycznej, w tym z wykorzystaniem urządzeń wspomagających ćwiczenia, organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, kultura fizyczna, usługi edukacji świadczone na odległość, edukacja poprzez komputer lub poprzez internet
i sieci komunikacyjne, publikowanie i wynajem materiałów o treści
edukacyjnej, publikowanie publikacji elektronicznych i audio wideo, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, poprzez sieci
komunikacyjne i komputerowe, które nie są wprowadzane z urządzenia nadrzędnego, udostępnianie materiałów instruktażowych
i związanych z nauczaniem, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikowanie on line materiałów elektronicznych, audio
i wideo, publikowanie i/lub wypożyczanie materiałów edukacyjnych,
organizowanie targów i wystaw o tematyce edukacyjnej i kulturalnej, 44 usługi psychologa, logopedy, usługi w zakresie poradni psychologiczno-pedagogicznych, usługi paramedyczne obejmujące
działalności pedagogów oraz logopedów, działalność w takich dziedzinach jak: terapia dysleksji, dysgrafii, problemów szkolnych, ADHD,
autyzmu, zaburzeń mowy, zaburzeń głosu, stresu, konsultacje i terapia psychologiczna dla dzieci, usługi w takich dziedzinach jak: rehabilitacja ruchowa w zakresie usprawniania ruchów precyzyjnych dłoni i rąk, nauka pisania, reedukacja umiejętności pisania, terapia dzieci
z niepełnosprawnością wskutek mózgowego porażenia dziecięcego,
grafotoryka, kreślenie w obszarze ograniczonym, rehabilitacja po incydentach mózgowych, konsultacje i terapia psychologiczna dla
dzieci, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

(111) 320054
(220) 2018 08 10
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, PL.
(540) CleanFix
(540)

(210) 489246

(531) 01.01.03, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.17, 01.15.09
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, płyny i proszki do prania, zmiękczacze, sól do zmywarek, tabletki
i proszki do zmywarek, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, odkamieniacze w płynie i proszku, środki do czyszczenia płyt ceramicznych, wnętrz lodówek, zmywarek, kuchenek
mikrofalowych, piekarników, rusztów, kominków, powierzchni
ze stali nierdzewnej, łazienek, armatur, kabin prysznicowych, płyny
do mycia naczyń, wykładzin, dywanów, odtłuszczacze, środki i materiały do czyszczenia ekranów i monitorów takie jak płyny do czyszczenia ekranów i monitorów, szmatki impregnowane detergentem
do czyszczenia ekranów i monitorów, płyny do mycia okien i powierzchni szklanych, żele do WC, środki perfumeryjne, zapachy i odświeżacze do pralek, lodówek, zmywarek, pomieszczeń, wody zapachowe do żelazek, 21 szmatki do czyszczenia ekranów i monitorów.
(111) 320055
(220) 2018 08 13
(210) 489314
(151) 2019 04 16
(441) 2018 12 10
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
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(540) e
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 01.07.06, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, kupony mobilne do pobrania, publikacje periodyczne ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu,
oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, 35 prowadzenie on-line hurtowej sprzedaży artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi
pośrednictwa w handlu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 320056
(220) 2018 08 14
(210) 489385
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) BOCHEŃSKI TOMASZ, Rzeszów, PL.
(540) BRZOZÓW ZDRÓJ
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, piwo rodzaju Barley Wine,
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 pomidorowy
jako napój, preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe
z sarsaparillą, 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 z wody gazowanej, woda litowa, woda mineralna jako
napoje, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.
(111) 320057
(220) 2018 08 16
(210) 489421
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Frankfurt nad Menem, DE.
(540) MUCONATURAL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 320058
(220) 2018 08 17
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 08
(732) NUDYESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarżysko-Kamienna, PL.
(540) NUDYESS
(540)

(210) 489452

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 320059
(220) 2018 08 17
(210) 489450
(151) 2019 04 04
(441) 2018 10 15
(732) SZYMAŃSKA TAMARA, Rembelszczyzna, PL.
(540) BOGMAR SERWIS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samo-
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chodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie samochodów,
37 obsługa i naprawa samochodów.

(111) 320060
(220) 2018 08 01
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 01
(732) Unilever N.V., Rotterdam, NL.
(540) PLANT LINE PHYTOTHERAPY
(540)

(210) 488897

Kolor znaku: zielony, biały, szary
(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, balsamy
do włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 320061
(220) 2018 08 17
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 08
(732) NUDYESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarżysko-Kamienna, PL.
(540) NUDYESS
(540)

(210) 489454

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 320062
(220) 2018 08 17
(151) 2019 04 16
(441) 2018 10 08
(732) POLSKA FARMA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków, PL.
(540) OVOVILLE
(540)

(210) 489457

Kolor znaku: beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.02.07
(510), (511) 19 domy z prefabrykatów (zestawy do montażu), 37 budownictwo, domy stalowe, obiekty metalowe i stalowe.
(111) 320063
(220) 2018 08 17
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) GMINA MIASTA TORUŃ, Toruń, PL.
(540) MADE IN TORUŃ EST. 1233
(540)

(210) 489463

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 06.07.04, 06.07.06, 06.07.11, 06.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 magnetyczne, cyfrowe, elektroniczne i optyczne nośniki danych, nośniki z elektronicznie, optycznie, magnetycznie,
cyfrowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodniki elektroniczne, dyski magnetyczne i optyczne, dyski kompaktowe (audio-wideo i CD-ROM-y), dyskietki, kasety z nagraniami, kasety video,
pliki graficzne, muzyczne i audio-wideo do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, publikacje elektroniczne, w tym publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, publikacje elektroniczne w sieci Internet i Intranet jako moduły ładowalne, książkowe publikacje
elektroniczne, aplikacje mobilne, programy i pliki komputerowe,
oprogramowanie zawarte w tej klasie, programy i oprogramowanie
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi publikacji elektronicznych, audiowizualne i elektroniczne urządzenia do nauki, nauczania, interfejsy
komputerowe, 16 artykuły piśmienne zawarte w tej klasie, artykuły
piśmiennicze i papiernicze zawarte w tej klasie, papier, tektura, wyroby z papieru i tektury: etykiety, tablice ogłoszeniowe na afisze,
bilety, szyldy, bloki rysunkowe, chorągiewki, karty indeksowe, karty
pocztowe, kokardy, opakowania do butelek, pudełka, w tym do przechowywania dokumentów, znaczki pocztowe, banery wystawowe,
flagi (dekoracje), dekoracje na stół, tanzaku, podstawki pod szklanki,
pudełka na prezenty, torebki i materiały do pakowania i przechowywania, tuby, plakietki, książki, gazety, czasopisma, magazyny, periodyki, notesy i przewodniki, zeszyty, afisze, albumy, atlasy, almanachy,
blankiety, broszury, prospekty, plakaty, druki, formularze, szablony,
rejestry, skorowidze, plany, teczki, skoroszyty, fotografie, kalendarze,
katalogi, ulotki, mapy, naklejki, nalepki, emblematy, pieczęcie, obwoluty, oprawy, bloki do pisania, bloki listowe, wzory pism, publikacje
w formie papierowej (drukowanej), rysunki, plansze, zakładki do książek, kartki okolicznościowe, bloki księgowe, materiały instruktażowe, szkoleniowe i do nauczania, druki zaproszeń, koperty, 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych
i internetowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
Internetu, Intranetu, tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, usługi rozpowszechniania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń
reklamowych, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, patronat, public relations, usługi
doradcze poprzez Internet i Intranet z zakresu działalności jednostek
samorządów terytorialnych, badanie opinii publicznej, opinie, sondaże, analizy kosztów, analizy i badania rynkowe, badanie w dziedzinie działalności jednostek samorządów terytorialnych, prognozy
ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności i rentowności jednostek samorządów terytorialnych, zestawienia statystyczne, wspieranie i promowanie działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, organizowanie wystaw, targów, imprez
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, usługi w zakresie
rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji
tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet,
cyfrowo, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu działalności samorządów terytorialnych, zakładanie, pozyskiwanie, systematyzowanie
danych do komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych i plikami, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: magnetycznych, cyfrowych, elektronicznych i optycznych nośników danych, nośników
z elektronicznie, optycznie, magnetycznie, cyfrowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, przewodników elektronicznych, dysków
magnetycznych i optycznych, dysków kompaktowych (audio-wideo i CD-ROM-y), dyskietek, kaset z nagraniami, kaset video, plików
graficznych, muzycznych i audio-wideo do ściągnięcia do telefonu
komórkowego, publikacji elektronicznych, w tym publikacji elektronicznych jako modułów ładowalnych, publikacji elektronicznych
w sieci Internet i Intranet jako modułów ładowalnych, książkowych
publikacji elektronicznych, aplikacji mobilnych, programów i plików
komputerowych, oprogramowania zawartego klasie 09, programów
i oprogramowania do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programów oprogramowania komputerowego do obsługi publikacji
elektronicznych, audiowizualnych elektronicznych urządzeń do nauki, nauczania, interfejsów komputerowych, artykułów piśmiennych
zawartych w klasie 16, artykułów piśmienniczych i papierniczych za-
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wartych w klasie 16, papieru, tektury, wyrobów z papieru i tektury:
(111) 320067
(220) 2018 12 21
(210) 494166
etykiet, tablic ogłoszeniowych na afisze, biletów, szyldów, bloków
(151) 2019 06 05
(441) 2019 02 18
rysunkowych, chorągiewek, kart indeksowych, kart pocztowych,
(732) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BDM
kokard, opakowań do butelek, pudełek, w tym do przechowywaSPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
nia dokumentów, znaczków pocztowych, banerów wystawowych,
(540) TFI BDM
flag (dekoracji), dekoracji na stół, tanzaku, podstawek pod szklanki,
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie
pudełek na prezenty, torebek i materiałów do pakowania i przechonimi, administrowanie funduszami i inwestycjami, inwestycje kawywania, tub, plakietek, książek, gazet, czasopism, magazynów,
pitałowe, zarządzanie kapitałowe, usługi finansowe, doradztwo
periodyków, notesów i przewodników, zeszytów, afiszy, albumów,
finansowe i inwestycyjne, zarządzanie finansami i portfelami inweatlasów, almanachów, blankietów, broszur, prospektów, plakatów,
stycyjnymi, usługi związane z obrotem papierami wartościowymi
druków, formularzy, szablonów, rejestrów, indeksów, skorowidzów,
i instrumentami finansowymi.
planów, teczek, skoroszytów, fotografii, kalendarzy, katalogów, ulotek, map, naklejek, nalepek, emblematów, pieczęci, obwolut, opraw,
(111) 320068
(220) 2018 12 21
(210) 494165
bloków do pisania, bloków listowych, wzorów pism, publikacji w for(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
mie papierowej (drukowanej), rysunków, plansz, zakładek do książek,
kartek okolicznościowych, bloków księgowych, materiałów instruk(732) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BDM
tażowych, szkoleniowych i do nauczania, druków zaproszeń, kopert,
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne
(540) BDM TFI
i internetowe, wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków
(540)
i innych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset video, wydawanie,
publikowanie i wypożyczanie książek, gazet, czasopism, periodyków
i innych druków oraz nagrań dźwiękowych i kaset wideo drogą elektroniczną, w tym przez Internet i elektronicznie, usługi tworzenia publikacji internetowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych,
dostarczanie informacji naukowych i edukacyjnych z baz danych lub
przez Internet jako usługa on-line, a także baz danych, przygotowywanie prezentacji, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń,
Kolor znaku: czarny, biały, złoty
warsztatów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów
i koncertów, organizowanie i prowadzenie pokazów, loterii, wystaw,
(531) 29.01.13, 06.01.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
konkursów, plebiscytów, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie
nauki, kultury, edukacji i rozrywki, przyznawanie nagród z zakresu
nimi, administrowanie funduszami i inwestycjami, inwestycje kanauki, kultury, edukacji, rozrywki, przyznawanie nagród i wyróżpitałowe, zarządzanie kapitałowe, usługi finansowe, doradztwo
nień dla produktów, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi
finansowe i inwestycyjne, zarządzanie finansami i portfelami inweszkoleniowe, dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy danych
stycyjnymi, usługi związane z obrotem papierami wartościowymi
lub przez Internet jako usługa on-line, usługi informacji o edukacji,
i instrumentami finansowymi.
szkoleniach, imprezach rozrywkowych, porady w zakresie edukacji
i kształcenia.			
(111) 320069
(220) 2018 12 10
(210) 493645
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
(151) 2019 06 28
(441) 2019 03 04
(732) UAB POLTA, Kowno, LT.
(111) 320064
(220) 2018 08 20
(210) 489507
(540) CannabiNeff
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, pro(732) KŁOS KAROL S3G, Warszawa, PL.
dukty lecznicze, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze
(540) MAPOWNIK
suplementy diety, mineralne suplementy diety, środki dietetyczne
(510), (511) 16 atlasy, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania,
do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do ceinne niż do gier, karty pocztowe, książki, mapy geograficzne, matelów leczniczych, preparaty do celów medycznych, preparaty farmariały drukowane, notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, okładki na paszceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne
porty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], plany, publikacje
w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek,
drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki, segregatory na luźne
preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty
kartki, skoroszyty na dokumenty, skoroszyty do dokumentów, zafarmaceutyczne w postaci płynnej, preparaty farmaceutyczne w pokładki do książek, zakładki do stron, 41 fotografia, fotoreportaże,
staci kropli, preparaty farmaceutyczne w postaci proszku, leki dla ludzi,
informacja o imprezach rozrywkowych, publikowanie książek, publileki pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, pastylki
kowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krotekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
ple do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
niż teksty reklamowe), usługi w zakresie opracowania graficznego,
tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki powlekane do celów
inne niż do celów reklamowych.
farmaceutycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub
(111) 320065
(220) 2018 08 22
(210) 489588
wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wycią(151) 2019 04 10
(441) 2018 10 15
gi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
i lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych zawierające
w swoim składzie wyciągi z ziół i lub wyciągi z owoców i/lub wyciąODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
gi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi
(540) ZYAVA
z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające
w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi
(111) 320066
(220) 2017 06 28
(210) 473479
z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z ło(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
dyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub
(732) JADCZAK-SZUMIŁO TERESA, Żywiec, PL.
makroelementy, guma do żucia do celów medycznych, guma do ce(540) ITEM-Centrum Psychologiczne
lów medycznych, leki antydepresyjne.
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 książki, publikacje drukowane, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
(111) 320070
(220) 2013 09 17
(210) 419106
(szkolenie), publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicz(151) 2019 05 22
(441) 2014 01 07
nych książek i czasopism, udostępnienie publikacji elektronicznych
(nie do pobrania), 44 usługi psychologów.
(732) NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa, PL.
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(540) polonia
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, operacje bankowe, fundusze zabezpieczające, usługi finansowe w zakresie dokonywania obliczeń stóp procentowych, ustalanie stawek referencyjnych,
organizacja fixingu stawek referencyjnych, wyceny finansowe, analizy finansowe, usługi w zakresie obsługi i emisji bonów wartościowych, usługi w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi giełdowe, usługi maklerskie, usługi kredytowe, doradztwo finansowe,
informacje giełdowe, informacje o powyższych usługach.
(111) 320071
(220) 2018 05 04
(210) 485621
(151) 2019 04 12
(441) 2018 08 20
(732) DRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) DT DRZEWIECKI TOMASZEK
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakładaniu działalności
gospodarczej, usługi doradztwa organizacyjnego w tym doradztwo
w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej w tym organizowanie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, wycena działalności handlowej, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi doradztwa i konsultingu
w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo ekonomiczne dla przemysłu i biznesu
celem planowania, organizowania, monitorowania i nadzorowania
projektów w różnych sektorach gospodarczych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badanie rynku, doradztwo handlowe, badania dotyczące statusu i pozycji marek na rynku, doradztwo
w zakresie pozycjonowania marek, usługi w zakresie audytu prawnego, 36 doradztwo finansowe, finansowo-ekonomiczne, usługi
ekonomiczno – finansowe, usługi powiernictwa, doradztwo, ekspertyzy i wyceny w sprawach nieruchomości, podatkowych oraz ubezpieczeniowych, w tym ekspertyzy dla celów fiskalnych, ekspertyzy
do celów podatkowych, usługi konsultingu finansowego, inwestycje
kapitałowe, usługi finansowego konsultingu w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi związane
z administrowaniem nieruchomościami: wynajem, wycena, finansowanie majątku nieruchomego, realizacja projektów inwestycyjnych, kupno i sprzedaż gruntów, budynków na własny rachunek,
wynajmowanie gruntów, budynków, zarządzanie nieruchomościami
na zlecenie, dzierżawa majątku nieruchomego, sporządzanie umów
najmu, wycena wartości niematerialnych i prawnych, 41 nauczanie
i edukacja, doradztwo w zakresie edukacji i kształcenia, informacja
o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, kształcenie praktyczne, publikowanie tekstów,
filmów i nagrań dźwiękowych, w tym za pośrednictwem sieci internetowej, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, tłumaczenie tekstów technicznych i prawnych, 45 świadczenie pomocy
prawnej, udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych, usługi
prawne w tym on-line, usługi arbitrażowe, usługi rozstrzygania i mediacji spraw spornych, usługi reprezentacji prawnej, usługi przygotowywania oraz prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi,
administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami ścigania
i komornikami, konsulting prawny, usługi dostarczania informacji
prawnej, usługi opiniowania i ekspertyz w zakresie prawa, badania,
analizy oraz poszukiwania prawne, doradztwo w zakresie własności
intelektualnej: redagowanie opisów patentowych, pośrednictwo
w zgłaszaniu wynalazku, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych
i znaków towarowych, pośrednictwo w zakresie licencji, obrotu patentami, prawami autorskimi i oprogramowaniem komputerowym,
usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, badania i rozpoznania prawne, badania tytułów prawnych, opracowy-
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wanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, zarządzanie prawami autorskimi, opracowywanie projektów aktów prawnych, sporządzania
i negocjowania umów, obsługa prawna podmiotów gospodarczych
w zakresie ich działalności gospodarczej, usługi ekspertyz prawnych
w zakresie działalności gospodarczej w tym organizowanie działalności gospodarczej, doradztwo prawne.

(111) 320072
(220) 2019 01 02
(210) 494407
(151) 2019 06 06
(441) 2019 02 18
(732) NIEDZIELA-SOŁTYSIAK MARTA, Mysłowice, PL.
(540) UŚMIECHNIJ MI SIĘ
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 24.17.01, 24.17.04,
26.11.02, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 40 usługi technika dentystycznego, 44 konsultacje dentystyczne, usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej.
(111) 320073
(220) 2017 11 16
(210) 479042
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 01
(732) LABORATOIRES THEA, Clermont-Ferrand, FR.
(540) THEA POLSKA
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne do oczyszczania i pielęgnacji
oczu i powiek, w szczególności żele, kremy, chusteczki i płyny do celów kosmetycznych do oczyszczania i pielęgnacji oczu i powiek, olejki
eteryczne, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty oftalmologiczne,
leki dla ludzi, preparaty higieniczne do celów medycznych, substancje dietetyczne przystosowane do użytku medycznego, dietetyczne
substancje wzbogacone witaminami, odżywcze suplementy diety
do użytku medycznego, środki dezynfekcyjne do celów medycznych lub higienicznych (za wyjątkiem mydeł), płyny do przemywania
oczu, pomady oftalmologiczne, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, płyny, kremy i żele do celów farmaceutycznych, antyseptyki, środki przeciwbólowe, środki uspokajające, antybiotyki, środki
wyciszające, preparaty witaminowe, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne i medyczne, protezy kończyn i sztuczne gałki oczne, materiały do zszywania, fiolki do użytku medycznego, strzykawki do celów chirurgicznych, 35 organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i/lub reklamowych, reklama, kolportaż próbek, usługi
przeglądu prasy, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi handlu detalicznego produktów kosmetycznych do oczyszczania
i pielęgnacji oczu i powiek, w szczególności żeli, kremów, chusteczek
i płynów do celów kosmetycznych do oczyszczania i pielęgnacji
oczu i powiek, olejków eterycznych, preparatów farmaceutycznych,
preparatów oftalmologicznych, leków dla ludzi, preparatów higienicznych do celów medycznych, substancji dietetycznych przystosowanych do użytku medycznego, dietetycznych substancji wzbogaconych witaminami, odżywczych suplementów diety do użytku
medycznego, środków dezynfekcyjnych do celów medycznych lub
higienicznych (za wyjątkiem mydeł), płynów do przemywania oczu,
pomad oftalmologicznych, preparatów czyszczących do szkieł kontaktowych, płynów, kremów i żeli do celów farmaceutycznych, antyseptyków, środków przeciwbólowych, środków uspokajających,
antybiotyków, środków wyciszających, preparatów witaminowych,
aparatury i instrumentów chirurgicznych i medycznych, protez kończyn i sztucznych gałek ocznych, materiałów do zszywania, fiolek
do użytku medycznego, strzykawek do celów chirurgicznych, usługi sprzedaży hurtowej produktów kosmetycznych do oczyszczania
i pielęgnacji oczu i powiek, w szczególności żeli, kremów, chusteczek
i płynów do celów kosmetycznych do oczyszczania i pielęgnacji
oczu i powiek, olejków eterycznych, preparatów farmaceutycznych,
preparatów oftalmologicznych, leków dla ludzi, preparatów higienicznych do celów medycznych, substancji dietetycznych przystosowanych do użytku medycznego, dietetycznych substancji wzbogaconych witaminami, odżywczych suplementów diety do użytku
medycznego, środków dezynfekcyjnych do celów medycznych lub
higienicznych (za wyjątkiem mydeł), płynów do przemywania oczu,
pomad oftalmologicznych, preparatów czyszczących do szkieł kon-
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taktowych, płynów, kremów i żeli do celów farmaceutycznych, antyseptyków, środków przeciwbólowych, środków uspokajających,
antybiotyków, środków wyciszających, preparatów witaminowych,
aparatury i instrumentów chirurgicznych i medycznych, protez kończyn i sztucznych gałek ocznych, materiałów do zszywania, fiolek
do użytku medycznego, strzykawek do celów chirurgicznych, rozpowszechnianie reklam, 41 nauczanie, publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, kolokwiów, konwencji,
sympozjów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych.

(111) 320074
(220) 2018 07 12
(210) 488153
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 13
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD., Beer Sheva, IL.
(540) BLIZZARD
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 320075
(220) 2018 08 22
(210) 489589
(151) 2019 04 10
(441) 2018 10 15
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MANA
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 320076
(220) 2018 08 23
(210) 489631
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 01
(732) ROKIET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE MICHAŁ SIUDA, EWELINA WINIARSKA-SIUDA SPÓŁKA
JAWNA, Rokietnica, PL.
(540) ROKIET
(510), (511) 24 dzianiny, 40 produkcja dzianin na zamówienie.
(111) 320077
(220) 2018 08 24
(151) 2019 04 04
(441) 2018 10 01
(732) S&A BHUIYAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) THE KING KEBAB
(540)

(210) 489666

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 24.09.02, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji fast-food, restauracje oferujące dania na wynos, usługi kateringowe, usługi barów i restauracji.
(111) 320078
(220) 2018 08 24
(210) 489667
(151) 2019 04 04
(441) 2018 10 01
(732) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) SPOTKAJMY SIĘ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 320079
(220) 2018 08 24
(151) 2019 04 04
(441) 2018 10 01
(732) SAZONOVA MARYNA, Warszawa, PL.
(540) Art Vending
(540)

(210) 489668

Kolor znaku: pomarańczowy, brązowy
(531) 03.06.01, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje pracy tymczasowej, agencje pośrednictwa
pracy, usługi agencji pracy tymczasowej, usługi agencji pośrednictwa pracy .
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(111) 320080
(220) 2018 08 24
(210) 489670
(151) 2019 04 04
(441) 2018 10 01
(732) AKTSYONERNOE OBSCHESTVO ELEKTROTEKHNICHESKIE
ZAVODY ENERGOMERA, Stawropol, RU.
(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04
(510), (511) 9 automatyczne wyłączniki różnicowoprądowe: urządzenia monitorujące, automatyczne zamykacze obwodów: wyłączniki samoczynne, przerywacze obwodów, prostowniki, ochronniki przepięciowe, przemienniki i inwertory elektryczne, wskaźniki
elektryczne, rozdzielnie (stacje rozdzielcze, stacje sterujące), stacje
pomiarowe, oprogramowanie komputerowe, przetworniki elektryczne, przyrządy pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe,
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, programy komputerowe, nadajniki radiowe, odbiorniki radiowe, odgromniki i ochraniacze przed udarem napięciowym, elektryczne układy drukowane, układy scalone, elektryczne
urządzenia pomiarowe, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej,
wodomierze, gazomierze, mierniki ciepła, wyłączniki automatyczne,
urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją,
ładowarki do baterii, centrale automatyczne, tablice rozdzielcze,
transformatory elektryczne, elektryczne pulpity rozdzielcze, tablice
połączeń.
(111) 320081
(220) 2018 08 27
(210) 489725
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) UNOLD MARTA FUTURE CAR TRANSPORT, Gliwice, PL.
(540) FUTURE CAR TRANSPORT THE WAY YOU RENT A CAR
(540)

(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach
franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu,
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, usługi prezentowania produktów i usług w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocji sprzedaży, reklamy, organizowanie
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie
sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe, usługi reklamy za pośrednictwem środków masowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dystrybucja materiałów reklamowych,
doradztwo dotyczące organizacji i działalności gospodarczej, 39 wynajem pojazdów, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem samochodów, kontraktowy wynajem pojazdów, usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, wypożyczanie samochodów również
wyścigowych, wynajem super samochodów, wynajem samochodów
transportowych i osobowych.
(111) 320082
(220) 2018 08 27
(210) 489726
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) UNOLD MARTA FUTURE CAR TRANSPORT, Gliwice, PL.
(540) FCT24
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach
franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
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ca franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu,
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, usługi prezentowania produktów i usług w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocji sprzedaży, reklamy, organizowanie
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie
sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe, usługi reklamy za pośrednictwem środków masowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dystrybucja materiałów reklamowych,
doradztwo dotyczące organizacji i działalności gospodarczej, 39 wynajem pojazdów, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem samochodów, kontraktowy wynajem pojazdów, usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, wypożyczanie samochodów również
wyścigowych, wynajem super samochodów, wynajem samochodów
transportowych i osobowych.

(111) 320083
(220) 2018 08 27
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 05
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH.
(540) BRAK POPIOŁU
(540)

(210) 489766

(531) 05.03.14, 26.01.01, 27.05.01

(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy i preparowany, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń
do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek
(papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki tytoniowe, produkty
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich
służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne
przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych papierosów, urządzenia elektroniczne
do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla
palaczy do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek
tytoniowych, elektroniczne ładowalne papierośnice.

(111) 320085
(220) 2018 08 27
(210) 489772
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 05
(732) HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PP POLONIA PALACE HOTEL
(540)

(531) 10.01.19, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy i preparowany, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki,
tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki
tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania papierosów lub
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy
elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy do produktów
tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia rozgrzanych
papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek tytoniowych,
elektroniczne ładowalne papierośnice.
(111) 320084
(220) 2018 08 27
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 05
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH.
(540) PODGRZEWA PRAWDZIWY TYTOŃ
(540)

Nr 8/2019

(210) 489771

Kolor znaku: szary, biały
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 świadczenie usług przez hotele i motele, restauracje
dla turystów.
(111) 320086
(220) 2018 08 27
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 05
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH.
(540) BRAK DYMU
(540)

(210) 489773

(531) 01.15.11, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń surowy i preparowany, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki, tytoń
do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek
(papierosy ziołowe), snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki tytoniowe, produkty
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich
służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, elektroniczne
przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych papierosów, urządzenia elektroniczne
do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla
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palaczy do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak również rozgrzanych pałeczek
tytoniowych, elektroniczne ładowalne papierośnice.

(540) ECO CLUB
(540)

(111) 320087
(220) 2018 08 27
(210) 489781
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 05
(732) HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PP POLONIA PALACE HOTEL
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nadtlenek wodoru do celów przemysłowych, podchloryn sodu, preparaty do wybielania [środki odbarwiające] do celów
przemysłowych, 3 krochmal do prania, ług sodowy, preparaty do prania, preparaty do wywabiania plam, rdza (preparaty do usuwania),
środki do namaczania prania, wybielacze stosowane w pralnictwie,
5 preparaty do odświeżania powietrza, 7 maszyny do wyżymania
prania, odkurzacze, pralki, pralki uruchamiane monetą, prasownice.

Kolor znaku: szary, złoty, żółty
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne świadczone
przez hotele.
(111) 320088
(220) 2018 08 27
(210) 489795
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Protamino Classico
(540)

Kolor znaku: czarny, bordowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, kultury
mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty
weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 320089
(220) 2018 08 27
(210) 489796
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Hepasan
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, kultury
mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty
weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 320090
(220) 2018 08 27
(210) 489790
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 05
(732) ECO CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.

(111) 320091
(220) 2018 08 27
(210) 489800
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Protamino Premium Forte
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, kultury
mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty
weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 320092
(220) 2018 08 27
(210) 489801
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Protamino Pregna
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, kultury
mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty
weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 320093
(220) 2018 08 27
(210) 489802
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Porky-piękne prosięta
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm
dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.

(111) 320094
(220) 2018 08 28
(210) 489819
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) WILK-DOMALEWSKA EDYTA N COSMETICS, Opole, PL.
(540) eeny meeny
(540)

(111) 320096
(220) 2018 08 29
(210) 489892
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 05
(732) KONIECZNY HENRYK ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH
I WYROBÓW RÓŻNYCH HEKO, Czermno, PL.
(540) Team HEKO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 impregnaty, 12 artykuły motoryzacyjne w tym owiewki samochodowe, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone w postaci
płyt.
(111) 320097
(220) 2018 09 04
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) KAŁCZEW RADOSŁAW, Warszawa, PL.
(540) SCOUT BRIDGE
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mIeczka, kosmetyki kolorowe, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia
ciała nie zawierające mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie sproszkowanej (pudry).
(111) 320095
(220) 2018 08 29
(210) 489869
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) lato z radiem festiwal
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych,
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej,
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych I telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe
i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
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(210) 490068

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary
(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 37 usługi budowlane,
konsultacje budowlane, układanie kabli, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego,
instalowanie drzwi i okien, montaż rusztowań, rozbiórka budynków, usługi hydrauliczne, zabezpieczanie budynków przed wilgocią,
nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne, informacja budowlana,
informacja o naprawach, izolowanie budynków, lakierowanie, malowanie, murowanie, tapetowanie, tynkowanie, układanie nawierzchni
drogowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażowe, usługi developerskie tj.
usługi związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od etapu pozyskiwania gruntu do etapu
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej wytworzonej w ramach przedsięwzięcia developerskiego, 42 badania techniczne, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo
architektoniczne, opracowywanie projektów technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary geodezyjne.
(111) 320098
(220) 2018 08 31
(210) 489987
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) Vitro, S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia, MX.
(540) TOGETHER, WE SEE FURTHER
(510), (511) 7 maszyny do produkcji szkła, części składowe maszyn
do produkcji szkła, mianowicie, zasilacze, maszyny do formowania
szkła, maszyny do kontroli szkła, oraz elektroniczne systemy sterowania będące częściami składowymi maszyn do produkcji szkła, części maszyn do produkcji wyrobów szklanych, mianowicie, układy cięcia nożycowego z mechanizmem servo i chłodzeniem smaru, układy
odrzucania kropli (porcji masy szklanej), mechanizmy dmuchająco-dmuchające (blow and blow) lub wytłocznika, dystrybutory kropli
(porcji masy szklanej), części do maszyn, mianowicie, formy do stosowania w produkcji szkła i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, 12 części pojazdów lądowych, mianowicie,
szyby przednie, oszklenie pojazdów typu światła boczne i pozycyjne,
oszklenie świateł bocznych i pozycyjnych pojazdów oraz klapy tylne stanowiące tylne okna pojazdu, okna pojazdów, 19 szkło do budownictwa i konstrukcji, mianowicie, szkło płaskie, szkło pławione,
szkło izolacyjne, szkło odblaskowe, odporne na warunki atmosferyczne, dźwiękoizolacyjne, zespolone, hartowane i kuloodporne,
wszystkie do stosowania w budownictwie i konstrukcji, hartowane
i pół hartowane szkło dekoracyjne do stosowania w budownictwie
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i konstrukcji, szkło izolujące i szklane panele zabezpieczające, szkło
architektoniczne, 21 butelki, sprzedawane puste, butelki na środki farmaceutyczne, sprzedawane puste, słoje do przechowywania
ze szkła, buteleczki, szkło kuloodporne do okien pojazdów, szkło
zespolone do okien pojazdów, szkło dźwiękoizolacyjne do okien pojazdów, szkło o zmiennej przepuszczalności światła do okien pojazdów, szkło nieprzetworzone i częściowo przetworzone, 35 sprzedaż
hurtowa szkła samochodowego wymiennego, wyrobów szklanych
i luster przeznaczonych dla handlu, przemysłu i pomieszczeń mieszkalnych, szklanych pojemników na perfumy, szklanych pojemników
na kosmetyki i szklanych pojemników na wyroby farmaceutyczne,
produktów chemicznych, mianowicie, węglanu sodu, wodorowęglanu sodu, chlorku sodu, chlorku wapnia i soli, usługi promocji sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie niemetalowych materiałów budowlanych.

(111) 320099
(220) 2018 09 04
(210) 490066
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) CENTRUM BADAŃ RYNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) Oeconomia Copernicana
(510), (511) 16 broszury, czasopisma [periodyki] indeksy, skorowidze, kalendarze, katalogi, książki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], periodyki [czasopisma], podręczniki
[książki], szablony [artykuły piśmienne],wzorce pisma do kopiowania, zakładki do książek, 41 fotografia, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, publikowanie
książek, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i 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], wyższe uczelnie [edukacja] .
(111) 320100
(220) 2018 08 31
(210) 489974
(151) 2019 04 18
(441) 2018 10 29
(732) NATUR PRODUKT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) GMP
(540)

(531) 05.13.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne oraz produkty
dietetyczne do użytku medycznego, 30 słodycze, wyroby cukiernicze, 32 napoje i koncentraty napojów, 39 pakowanie i składowanie
towarów.
(111) 320101
(220) 2017 09 14
(210) 476548
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) T-REX
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony, brązowy, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 8 narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie, nieelektryczne
narzędzia ręczne, szydła, siekiery, toporki, siekierki, przyrządy do cięcia (narzędzia ręczne), sierpaki, wiertarki (narzędzia ręczne), przyrządy do ostrzenia ostrzy, ostrza (noże) do strugów, ostrzałki (narzędzia
ręczne), ostrza (narzędzia ręczne), świdry, oplatarki (narzędzia ręczne), otwieracze do puszek (nieelektryczne), dłutka do uszczelniania,
punktaki, dłuta, zaciski dla stolarzy lub bednarzy, topory rzeźnicze,
ośniki, wiertła ręczne, żłobaki, pompy ręczne, dłuta do otworów,
dłuta gniazdowe, nożyczki, nożyce, nożyce (narzędzia ręczne), ostrza
nożyc, wiertarki piersiowe (korby do świdrów), przebijaki (narzędzia
ręczne), przebijaki gwoździowe, pilniki igłowe (narzędzia ręczne),
cęgi do cięcia drutu, dziurkacze (narzędzia ręczne), dziurkacze do numerowania, strugi, szczypce płaskie, piły (narzędzia ręczne), piły
do metalu, piły do drewna, piły kątowe, piły kabłąkowe, piły wyrzynarki, ostrza do pił (części narzędzi ręcznych), uchwyty do pił, obsady
do pił ręcznych, obudowy na piły ręczne, gwintownice, przedłużacze do korb do gwintowników, kamienie szlifierskie, tarcze ścierne
(narzędzia ręczne), młoty kowalskie, młotki do rozbijania kamienia,
pokrętki do gwintowników, szczypce, kielnie wykończeniowe, kielnie, packi metalowe, przyrządy do cięcia rur, pincety, imadła, zestawy kluczy maszynowych, zamocowania i akcesoria (części narzędzi),
klucze maszynowe nastawne (narzędzia ręczne), klucze mechaniczne, klucze do rur, klucze nastawne, młotki (narzędzia ręczne), młotki
do blachy, łomy, akcesoria ślusarskie (narzędzia ręczne), szczotki metalowe (narzędzia ręczne), pilniki, skrzynki uciosowe, pilniki zdzieraki, szczypce zaciskowe, pilniki grubozębne, prasy (narzędzia ręczne),
szpatułki (narzędzia ręczne) i skrobaki, noże, osełki, szczypce płaskie,
śrubokręty, końcówki do śrubokrętów, zszywacze (narzędzia ręczne), smarownice (narzędzia ręczne), akcesoria do smarownic (części
narzędzi), nalewaki i olejarki, urządzenia do oleju, pompy olejowe
(narzędzia ręczne), narzędzia do obróbki szkła (narzędzia ręczne),
narzędzia do glazurowania (narzędzia ręczne), wycinarki szczelin
(narzędzia ręczne), koparki (narzędzia ręczne), czerparki (narzędzia
ręczne), uchwyty do wiertarek (narzędzia ręczne), tłuczki, trzpienie
do mocowania (narzędzia ręczne), narzędzia do wyciągania gwoździ, skrobaczki do czyszczenia podłóg na łodziach, tarcze szlifierskie,
pistolety (narzędzia ręczne), młotki, tarki (narzędzia ręczne), zębatki
(narzędzia ręczne), brzytwy, nitownice (narzędzia ręczne), młotki nitownicze, skrobaczki do czyszczenia (narzędzia ręczne), skrobaczki
ręczne, łopaty, łopaty (ogrodnicze), szpadle, klucze maszynowe (stałe), kątowniki, przebijaki (narzędzia ręczne), narzędzia do stemplowania (narzędzia ręczne), podnośniki ręczne, żelazka (nieelektryczne
narzędzia ręczne), żelazka do znakowania, żelazka nieelektryczne,
żelazka do struga, noże (narzędzia ręczne), sztućce, noże rzeźnicze,
noże myśliwskie, noże do ryb, narzędzia rolnicze (ręczne), zraszacze
owadobójcze (narzędzia ręczne), kosiarki gazonowe (narzędzia ręczne), zbieraki do owoców (narzędzia ręczne), narzędzia ogrodnicze
(ręczne), noże ogrodnicze, sekatory, nożyce ogrodnicze, broń biała,
ostrza (broń), kosiarki ogrodnicze o napędzie ręcznym.

(111) 320102
(220) 2018 09 04
(210) 490076
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 15
(732) MENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) myBoard INTERACTIVE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 tablice interaktywne, monitory dotykowe, monitory
interaktywne, przystawki interaktywne, wizualizery, podstawy pod
tablice, podstawy pod monitory, uchwyty do projektorów, aparaty
fotograficzne, apertometry stosowane w optyce, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, drukarki komputerowe, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe (w tym CD, DVD i inne), dyski
magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, ekrany, ekrany
fluoryzujące, ekrany projekcyjne, elektroniczne pióra świetlne (ekranopisy), elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy i rzutniki,
fotokopiarki, monitory, monitory z ekranem dotykowym, fotometry,
głośniki, interfejsy komputerowe, kalkulatory, kątomierze, klawia-
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tury komputerowe, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, tablety, lasery
nie do celów medycznych, manometry, meble laboratoryjne, miarki, miary, mierniki, mikrometry, mikroskopy, notesy elektroniczne,
odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramowanie do gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe
nagrane, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, programy komputerowe, programy komputerowe
nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, elektroniczne
tablice ogłoszeń, 16 drukowane materiały szkoleniowe i dydaktyczne na nośnikach papierowych w tym podręczniki, skrypty, książki,
zeszyty ćwiczeń, notatniki, zeszyty, 42 analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, hosting serwerów, pisanie programów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, wypożyczanie komputerów, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów
na forę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.

(111) 320103
(220) 2018 09 04
(210) 490079
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 15
(732) KAMAI AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Batorska, PL.
(540) KAMAI
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku
z wyposażeniem domu i nieelektrycznymi artykułami AGD za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet,
sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku z wyposażeniem
ogrodu za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku
ze sprzętem sportowym za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów
w związku ze sprzętem wykorzystywanym podczas grillowania i pikników oraz kempingów za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 320104
(220) 2017 08 04
(210) 475022
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 25
(732) STOWARZYSZENIE KRAINA SADÓW I OGRODÓW, Błędów, PL.
(540) amela
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12,
29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa
w puszkach, 30 owocowe (galaretki-) [słodycze], 31 warzywa świeże,
owoce świeże, owoce cytrusowe świeże, 32 owocowe nektary, bezalkoholowe.
(111) 320105
(220) 2018 09 06
(210) 490193
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 10
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy fit NO SUGAR ADDED VANILLA Wafers with vanilla
cream
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(540)

Kolor znaku: złoty, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały, beżowy,
żółty, zielony, brązowy, czarny
(531) 05.05.18, 05.05.10, 08.01.09, 08.01.11, 08.01.25, 24.09.02,
24.09.05, 24.09.09, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.03, 19.03.03, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(111) 320106
(220) 2018 09 06
(210) 490196
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 10
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy fit NO SUGAR ADDED COCOA Wafers with cocoa
cream
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, złoty, ciemnoniebieski, biały, beżowy,
brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 05.07.01, 05.07.14, 05.03.15, 05.07.06, 08.01.25, 08.01.09,
08.01.11, 19.03.05, 19.03.03, 19.03.25, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09,
24.09.11, 26.01.03, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(111) 320107
(220) 2018 09 06
(210) 490200
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 10
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Peppy mint & Maya orange Mint & Orange wafer
rolls ROLLS IN CHOCOLATE WITH MINT AND ORANGE
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, złoty,
pomarańczowy, biały, żółty, brązowy, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 05.07.11, 05.07.14, 05.07.22, 08.01.22, 08.01.25, 01.01.13,
19.03.03, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.11, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18, 19.03.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
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(111) 320108
(220) 2018 09 06
(210) 490202
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) MIEJSKI KLUB SPORTOWY CHOJNICZANKA 1930 SPÓŁKA
AKCYJNA, Chojnice, PL.
(540) MKS CHOJNICZANKA 1930 CHOJNICE
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony
(531) 24.01.15, 29.01.14, 27.05.01, 27.07.25
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej,
organizowanie targów handlowych i reklamowych, administrowanie
wystawami, pokazami i konkursami, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, promocja gospodarcza, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, organizowanie dystrybucji materiałów
promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotki, druków,
prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
w tym ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz podczas
imprez zbiorowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie kreowania wizerunku Stowarzyszenia, w tym poprzez reklamę
i promocję działań podejmowanych przez Stowarzyszenie i podmioty
powiązane ze Stowarzyszeniem w związku z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, usługi promocji w zakresie imprez sportowych,
rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach
i płytach CD i DVD, prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej
oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, w szczególności odzieży
sportowej, w tym odzieży z nadrukami klubowymi, nakryć głowy,
obuwia, sprzętu sportowego, w szczególności piłek, ochraniaczy
i rękawic bramkarskich, materiałów piśmiennych, artykułów biurowych, wyrobów papierniczych, w szczególności plakatów, albumów,
bloczków do pisania, kart okolicznościowych, kopert i papeterii, chorągiewek papierowych, czasopism, ulotek, emblematów, kalendarzy,
nalepek, notesów, przyborów do pisania, czapeczek z papieru, toreb do pakowania z papieru, folii z tworzyw sztucznych do pakowania, ramek do obrazków, magnetycznych nośników danych, dysków
i pendrivów, breloczków, ozdobnych medali, spinek do mankietów,
spinek do krawatów, zegarków i globusów, ozdób z bursztynu, figurek z metali szlachetnych, pucharów, wyrobów ze skóry i imitacji skóry,
w szczególności walizek, toreb podróżnych, plecaków, portfeli i etui,
parasoli i parasoli ogrodowych, gadżetów w postaci wyrobów ze szkła,
w szczególności kubków, filiżanek, kufli, szklanek, butelek o różnych
kształtach, otwieraczy do konserw i butelek, maskotek, akcesoriów
dla palących, wyrobów włókienniczych, w szczególności bielizny stołowej, serwet i serwetek, ręczników, ręczników reklamowych, bielizny
pościelowej, pościeli, poszew, poszewek, poszewek na poduszki i jaśki,
prześcieradeł, narzut, narzut na łóżka, poduszek dekoracyjnych, pledów, koców, śpiworów, flag, chorągiewek i sztandarów, parawanów
plażowych, wstęg do dekorowania, emblematów ozdobnych, opasek
na ręce, numerów startowych, akcesoriów i gadżetów dla kibica, chust,
szalików, apaszek, krawatów, czapek i daszków, słodyczy i cukierków,
czekolady i wyrobów czekoladowych, batonów, pieczywa i pieczywa
cukierniczego, ciasta i ciasteczek, wody mineralnej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, piwa, napojów energetyzujących i izotonicznych, pasków do noszenia (smycze) stosowanych m.in. do kluczy,
identyfikatorów i telefonów komórkowych, 41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów, koncertów, widowisk multimedialnych,
organizowanie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie loterii, konkursów, turniejów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, imprez i konkursów o charakterze sportowym, usługi
związane z organizacją wypoczynku, popularyzowanie sportu, informacja o imprezach sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, usługi
wydawnicze, publikowanie książek, przewodników turystycznych,
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wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych
on-line, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach sportowych,
rozrywkowych, edukacyjnych, rajdach, o organizowanych zawodach
sportowych i imprezach o charakterze sportowym, o organizowanych
konferencjach, seminariach, zjazdach, edukacyjnych oraz w zakresie
organizacji wypoczynku.

(111) 320109
(220) 2018 09 06
(210) 490203
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 10
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Moreno choco & Alvaro caramel Chocolate &
Caramel wafer rolls ROLLS IN CHOCOLATE WITH CHOCOLATE AND
CARAMEL
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, pomarańczowy, biały,
brązowy, jasnobrązowy, żółty, złoty
(531) 08.01.22, 08.01.25, 05.07.22, 19.03.01, 19.03.03, 19.03.09,
01.01.13, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.11, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(111) 320110
(220) 2018 09 06
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 10
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Max Crispy milk hazelnut wafer
(540)

(210) 490204

Kolor znaku: złoty, jasnoniebieski, niebieski, brązowy, biały,
beżowy, czerwony, srebrny, zielony
(531) 05.07.02, 05.07.06, 08.01.22, 08.01.25, 11.03.02, 24.09.02,
24.09.05, 24.09.09, 24.09.10, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(111) 320111
(220) 2018 08 02
(151) 2019 03 20
(441) 2018 09 17
(732) DIAM-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DIAM-BET
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 14.07.16, 27.05.01, 29.01.12

(210) 488966
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(510), (511) 37 powlekanie betonu, naprawy betonu, pompowanie
betonu, uszczelnianie betonu, kruszenie betonu, sprężanie betonu,
wyrównywanie betonu, polerowanie betonu, renowacja betonu, wynajem sprzętu do betonowania, wynajem maszyn do pompowania
betonu, instalacja betonowych systemów formujących, montaż deskowania do betonowania, montaż szalunku do betonowania, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu,
budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie
betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, betonowanie, naprawy elementów betonowych,
usługi poziomowania betonu, usługi spulchniania betonu, rozbiórka budynków, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka kominów, rozbiórka
dachów, rozbiórka statków, rozbiórka rusztowań, rozbieranie dróg,
usługi rozbiórkowe, usługi w zakresie rozbiórek, usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki,
naprawa i konserwacja budynków na wypadek rozbiórki, 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 remontów budynków, usługi doradcze
dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa
w zakresie budowy budynków, usługi 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.

(111) 320112
(220) 2018 09 06
(210) 490217
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ROOTER
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 nawozy, regulatory wzrostu roślin, biostymulatory dla
roślin, odżywki biologiczne dla roślin, stymulatory wzrostu i plonowania roślin.
(111) 320113
(220) 2018 09 06
(210) 490218
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Rooter
(510), (511) 1 nawozy, regulatory wzrostu roślin, biostymulatory dla
roślin, odżywki biologiczne dla roślin, stymulatory wzrostu i plonowania roślin.
(111) 320114
(151) 2019 04 11

(220) 2018 09 07
(441) 2018 12 03

(210) 490250

Nr 8/2019

(732) Alight Solutions LLC, Lincolnshire, US.
(540) ALIGHT
(510), (511) 35 usługi outsourcingowe w zakresie zarządzania planami świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania rekompensatami pracowniczymi i zarządzania procesami biznesowymi, usługi konsultingowe i doradztwo w zakresie zarządzania
siłą roboczą, udzielanie informacji związanych z zarządzaniem siłą
roboczą, zatrudnieniem, zasobami ludzkimi i zarządzaniem kapitałem ludzkim, usługi konsultingowe w zakresie zarządzania planami
świadczeń pracowniczych, gromadzenie i analiza danych w zakresie
świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim, rekompensat pracowniczych, systemów informatycznych i zarządzania
procesami biznesowymi, udostępnianie portalu internetowego
dotyczącego świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem
ludzkim, rekompensat pracowniczych, systemów informatycznych
i zarządzania procesami biznesowymi, przeprowadzanie badań biznesowych i ankiet w zakresie świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim, rekompensat pracowniczych i zarządzania
procesami biznesowymi, usługi doradztwa biznesowego w zakresie projektowania, przeprojektowywania, integracji, zarządzania,
administrowania, wdrażania, konfiguracji i eksploatacji systemów
transformacji biznesowych, oprogramowania jako usługi (SAAS) oraz
systemów oprogramowania w chmurze dotyczących świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym, zasobów ludzkich, rekompensat pracowniczych i procesów biznesowych,
36 administrowanie i zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, administrowanie planami świadczeń pracowniczych, usługi
konsultingowe w zakresie świadczeń pracowniczych i zarządzania
zasobami ludzkimi, dostarczające informacji dotyczących planów
świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim, rekompensat pracowniczych i procesów biznesowych, 42 udostępnianie
strony internetowej zawierającej oprogramowanie online nie do pobrania, które umożliwia użytkownikom wyświetlanie i analizowanie
danych dotyczących świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim, rekompensat pracowniczych i zarządzania procesami
biznesowymi, wdrażanie, integracja i konfiguracja oprogramowania
jako usługi (SAAS) dotyczącego świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim, rekompensat pracowniczych i zarządzania
procesami biznesowymi, usługi doradztwa technicznego w zakresie
oprogramowania jako usługi (SAAS) dotyczącego świadczeń pracowniczych, zarządzania kapitałem ludzkim, rekompensat pracowniczych i zarządzania procesami biznesowymi.
(111) 320115
(220) 2018 09 07
(210) 490256
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów, PL.
(540) CARE ON
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.09,
26.11.11
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji
twarzy, ciała, rąk, paznokci i włosów.
(111) 320116
(220) 2018 09 07
(210) 490268
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 10
(732) MĄCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wawrzeńczyce, PL.
(540) ZDRO-FIT MĄCZKA
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.03
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(510), (511) 31 świeże warzywa i owoce, świeże warzywa i owoce obrane i zapakowane lub obrane, pokrojone i zapakowane .

(111) 320117
(220) 2018 09 10
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) KULBACKA ALEKSANDRA ENLA, Suwałki, PL.
(540) e ENLA enjoy languages
(540)

(540) born2be True
(540)

(210) 490321

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.22,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.21
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, w tym organizowanie kursów i szkoleń oraz innych form kształcenia, kursy językowe, nauczanie języków, edukacja językowa, kursy językowe,
tłumaczenie ustne [język], tłumaczenie języka migowego, nauczanie języków obcych, organizacja kursów językowych, zapewnianie
kursów językowych, usługi nauki języka obcego, usługi nauczania
języka angielskiego, organizowanie indywidualnej nauki języków,
nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie nauki
drugiego języka, wypożyczanie taśm dźwiękowych do nauki języka
obcego, usługi edukacyjne związane z naukę języków obcych, usługi
szkół w zakresie nauczania języków obcych wypożyczanie nagranych magnetycznych taśm wideo do nauki języka, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych,
publikowanie książek, podręczników i materiałów szkoleniowych,
publikacje elektroniczne on-line książek i podręczników, produkcja
filmów i nagrań, usługi w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia językowe,
tłumaczenia językowe ustne, organizowanie obozów wakacyjnych,
udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycznych taśm audio do nauki języków.
(111) 320118
(220) 2018 09 10
(151) 2019 03 25
(441) 2018 11 05
(732) FREJ TOMASZ SMART DEVICE, Olsztyn, PL.
(540) F FREI nothing more nothing less
(540)
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(210) 490313

(531) 26.01.04, 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 9 diody świecące LED, 11 lampy oświetleniowe, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED.
(111) 320119
(220) 2018 09 09
(210) 490295
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) AZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
palta, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki sportowe, żakiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki do ochrony przed wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty, koszule, koszulki
z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukienki, suknie wieczorowe, suknie ślubne, sukienki skórzane, spodnie skórzane, spodnie
sztruksowe, topy, marynarki, garnitury, kombinezony, bielizna, rękawiczki, rękawiczki dziane, paski [odzież], paski do spodni, paski tekstylne, obuwie, obuwie dla dzieci, buty, półbuty, buty sznurowane,
buty zimowe, obuwie sportowe, buty sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie do wspinaczki, obuwie na polowania, śniegowce, sandały, sandały drewniaki, pantofle domowe, kapcie skórzane, czapki,
czapki futrzane, berety, nakrycia głowy, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki, rękawiczki zimowe, paski, paski do butów i obuwia,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia
i nakryć głowy, marketing internetowy, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 320120
(220) 2018 09 10
(210) 490311
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) t TZMO GRUPA
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 24.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wata do celów kosmetycznych, wyroby z waty do celów kosmetycznych, bawełna i wata do celów higienicznych, wyroby
z bawełny i waty do celów higienicznych, wyroby z bawełny do celów higienicznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, waciki
kosmetyczne, płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki do demakijażu, mleczko kosmetyczne,
kremy do pielęgnacji ciała, płyny do mycia ciała, kosmetyki dla dzieci,
płyny do kąpieli, oliwki dla dzieci, zasypki dla dzieci, szampony, olejki
dla dzieci, zestawy kosmetyczne dla dzieci,chusteczki do higieny intymnej, płyny do higieny intymnej, 5 podpaski higieniczne, wkładki
higieniczne, tampony higieniczne, wkładki laktacyjne, chusteczki
do higieny intymnej, wkładki urologiczne, wkładki urologiczne dla
mężczyzn, anatomiczne wkładki dla kobiet z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy dla osób z brakiem kontroli czynności
fizjologicznych, jednorazowe pielucho-majtki dla osób z brakiem
kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy dla osób
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe majtki
dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, jednorazowe pieluchy z papieru i/lub celulozy, jednorazowe pielucho-majtki
z papieru i/lub celulozy, podkłady higieniczne, podkłady ginekologiczne, kompresy, pakiety kompresów, materiały opatrunkowe, gaza
opatrunkowa, opatrunki oczne, opatrunki na nos, bawełna i wata
do celów medycznych oraz wyroby z bawełny i waty dla celów medycznych, wata celulozowa dla celów medycznych, testy sterylności,
plastry, przylepce, tampony dla celów medycznych, opakowania
do sterylizacji jednorazowego użytku, zestawy operacyjne, pokrowce na nogi pacjenta, taśmy samoprzylepne ze wskaźnikami sterylizacji, pieluszki z materiałów tekstylnych, 10 bandaże elastyczne,
bandaże podtrzymujące, opaski gipsowe, bandaże usztywniające
ortopedyczne, pościel ochronna do celów medycznych, jednorazowe podkłady ochronne na łóżko dla osób z brakiem kontroli czyn-
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ności fizjologicznych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy operacyjne,
czepki chirurgiczne, czepki pielęgniarskie, rękawice dla celów medycznych, kieszenie na płyny do celów medycznych, worki na narządy do celów medycznych służące do przechowywania i transportu
narządów ludzkich, obłożenia pól operacyjnych przeznaczone
do celów medycznych, podkłady podgipsowe, bandaże podtrzymujące, maseczki do użytku na salach operacyjnych, serwety operacyjne używane na salach operacyjnych, zestawy serwet operacyjnych
używane na salach operacyjnych, tacki medyczne, folia operacyjna,
rękawy podgipsowe, zapinki do bandaży, prześcieradła do użytku
na salach operacyjnych, 16 jednorazowe śliniaki wykonane z papieru lub z celulozy, jednorazowe chusteczki papierowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, torby
i torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, rękawy
do pakowania z papieru, 24 pościel, prześcieradła, serwety tekstylne,
chusteczki tekstylne do nosa, 25 odzież papierowa, odzież jednorazowa, odzież wodoodporna, ochraniacze na buty, fartuchy ochronne
zakładane na ubrania, odzież ochronna zakładana na ubrania, śliniaki
wykonane z materiałów tekstylnych.

(111) 320121
(220) 2018 09 14
(151) 2019 04 04
(441) 2018 10 29
(732) WYSOCKI MICHAŁ IDBSYSTEMS, Poznań, PL.
(540) IDBS
(540)
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wagowych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji,
usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, projektowanie
systemów pomiarowych, projektowanie metod produkcji, doradztwo techniczne i informatyczne w zakresie wykorzystania systemów
sterujących i zarządzania produkcją, integracja oprogramowania
komputerowego, integracja systemów, sieci komputerowych i sieci
przemysłowych, usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi projektowania elektrycznych
szaf sterowniczych.

(111) 320122
(220) 2018 09 14
(210) 490552
(151) 2019 04 04
(441) 2018 10 29
(732) NEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IWOSTIN CLINICAL SKIN CARE ESTETIC
(540)

(210) 490551

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 15.07.01, 14.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do automatyzacji fabryki, oprogramowanie do automatyzacji procesów przemysłowych, sterowniki
przemysłowe wraz z oprogramowaniem, elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, elektryczne pulpity sterownicze,
oprogramowanie do sterowania maszynami, dotykowe panele
sterowania, komputerowe bazy danych, serwery komputerowych
baz danych, oprogramowanie do produkcji, sieci komputerowe,
serwery sieci komputerowych, sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne, sterowniki urządzeń, elektryczne sterowniki
procesów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania
i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów
elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi
komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, panele dotykowe, panele wyświetlające elektroniczne,
panele wskaźnikowe, komputery procesowe, komputery do użytku
w zarządzaniu danymi, komputery i sprzęt komputerowy, szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, przetwornice elektryczne, szafy przeznaczone do zainstalowania w nich podzespołów
elektrycznych do sterowania, przetwornice elektryczne, 42 badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, opracowywanie procesów
przemysłowych, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości,
projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, opracowywanie maszyn przemysłowych, w szczególności
ich systemów zasilania i sterowania, usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, usługi doradcze w zakresie inżynierii
przemysłowej, automatyzacji i sterowania, projektowanie instalacji
zasilających i sterujących dla maszyn i urządzeń przemysłowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, usługi testowania maszyn
przemysłowych w ramach kontroli jakości, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramowania sterowników, projektowanie baz danych, utrzymywanie
baz danych, administracja serwerów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych wykorzystywanego w przemyśle, sprawdzanie przyrządów

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, produkty perfumeryjne, kosmetyki do makijażu, olejki eteryczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
5 preparaty dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.
(111) 320123
(220) 2018 09 14
(210) 490547
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 26
(732) PLISZKA MICHAŁ HAIKU STUDIO, Chojnice, PL.
(540) OGRODOLANDIA.PL
(540)

Kolor znaku: brązowy, zielony
(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: wiaty z metalu, zadaszenia metalowe, pergole z metalu, kominy metalowe, sauny, gazowe i elektryczne promienniki
ciepła, lampy ogrodowe, paleniska, prysznice ogrodowe, oświetlenie
ogrodowe, parasole ogrodowe, parasole, domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, domki na narzędzia, garaże prefabrykowane, nie z metalu, budki ogrodowe z drewna, budki ogrodowe z tworzyw sztucznych, pawilony targowe, niemetalowe wiaty
do ochrony przed deszczem, ogrodzenia z siatki plecionej niemetalowe, ogrodzenia metalowe, ogrodzenia drewniane, ogrodzenia
z tworzyw sztucznych, pergole niemetalowe, kominy niemetalowe,
biokominki, fotele, huśtawki montowane na ganku, meble ogrodowe-patio, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, zestawy mebli
ogrodowych, krzesła ogrodowe, stoły ogrodowe, stojaki na parasole,
poduszki na krzesła, poduszki jako siedziska, leżaki, podnóżki, kosze
piknikowe, kosze do przechowywania-meble, krzesła, leżaki ogrodowe, łóżka ogrodowe, ławki, sofy, stoliki, stoły, skrzynie, ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami, namioty ogrodowe-szkielety
ramowe, niemetalowe i nie z materiału tekstylnego, gliniane donice,
donice ceramiczne, donice szklane, donice z siatki plecionej, donice
na rośliny, ozdobne donice szklane, porcelanowe żardyniery-donice,
ozdobne donice ceramiczne, donice z tworzyw sztucznych, donice
drewniane w postaci skrzyń, donice torfowe do celów ogrodniczych,
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huśtawki, przyrządy na place zabaw, piaskownice-wyposażenie placów zabaw, piaskownice-artykuły do zabaw, zjeżdżalnie-wyposażenie placów zabaw, zabawki, osłony balkonowe i ogrodzeniowe, pokrowce na krzesła, pokrowce na meble, pokrowce i narzuty na meble,
siatki ogrodowe, narzuty ochronne na meble ogrodowe.

(111) 320124
(220) 2018 09 14
(210) 490553
(151) 2019 04 04
(441) 2018 10 29
(732) WYSOCKI MICHAŁ IDBSYSTEMS, Poznań, PL.
(540) IDBSYSTEMS
(510), (511) 9 oprogramowanie do automatyzacji fabryki, oprogramowanie do automatyzacji procesów przemysłowych, sterowniki
przemysłowe wraz z oprogramowaniem, elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, elektryczne pulpity sterownicze,
oprogramowanie do sterowania maszynami, dotykowe panele sterowania, komputerowe bazy danych, serwery komputerowych baz
danych, oprogramowanie do produkcji, sieci komputerowe, serwery
sieci komputerowych, sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne, sterowniki urządzeń, elektryczne sterowniki procesów,
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli
funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację między
sobą, panele dotykowe, panele wyświetlające elektroniczne, panele
wskaźnikowe, komputery procesowe, komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputery i sprzęt komputerowy, szafy przeznaczone do zainstalowania w nich komputerów, szafy przeznaczone
do zainstalowania w nich podzespołów elektrycznych do sterowania, przetwornice elektryczne, 42 badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania
procesami, opracowywanie procesów przemysłowych, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, opracowywanie
maszyn przemysłowych, w szczególności ich systemów zasilania
i sterowania, usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, automatyzacji i sterowania, projektowanie instalacji zasilających i sterujących
dla maszyn i urządzeń przemysłowych, kontrola maszyn i urządzeń
przemysłowych, usługi testowania maszyn przemysłowych w ramach kontroli jakości, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie oprogramowania sterowników,
projektowanie baz danych, utrzymywanie baz danych, administracja
serwerów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych wykorzystywanego
w przemyśle, sprawdzanie przyrządów wagowych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, usługi w zakresie pomiarów
i testów technicznych, projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie metod produkcji, doradztwo techniczne i informatyczne w zakresie wykorzystania systemów sterujących i zarządzania
produkcją, integracja oprogramowania komputerowego, integracja
systemów, sieci komputerowych i sieci przemysłowych, usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki,
usługi projektowania elektrycznych szaf sterowniczych.
(111) 320125
(220) 2018 09 14
(210) 490554
(151) 2019 04 04
(441) 2018 10 29
(732) MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały, PL.
(540) inspirowane smakiem
(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, 35 indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o dzia-
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łalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów reklamowych.

(111) 320126
(220) 2018 09 14
(151) 2019 04 04
(441) 2018 10 29
(732) SZEWCZYK MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) matata
(540)

(210) 490558

(531) 05.03.20, 26.04.06, 27.05.01
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych
klasach, plecaki, torby, pokrowce, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach.
(111) 320127
(220) 2018 09 14
(210) 490571
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 26
(732) YOUBID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) YOUBID
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje komputerowe,
aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje
mobilne do zamawiania taksówek, aplikacje do pobrania na smart
fony, aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje komputerowe
do automatycznej kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe nawigacji audio-wideo do samochodu, pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne aplikacje
na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, aplikacje
komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, aplikacje
komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów, aplikacje do obstawiania zakładów sportowych,
aplikacje do przepływu pracy, aplikacje do odzyskiwania informacji,
edukacyjne aplikacje na tablety, edukacyjne aplikacje mobilne.
(111) 320128
(220) 2018 09 17
(210) 490626
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) GRUDZIĄDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Grudziądz, PL.
(540) MLECZNA MANUFAKTURA PREMIUM
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny
(531) 03.04.02, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 biały miękki ser twarogowy, biały ser, biały ser z chudego mleka [quark], desery jogurtowe, desery mleczne, desery
na bazie sztucznego mleka, desery wykonane z produktów mlecz-
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nych, jogurt, jogurt sojowy, jogurt z mleka koziego, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku
owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, kefir i napój mleczny,
koktajle mleczne, kwaśna śmietana, kwaśne mleko, maślanka, mieszanki serowe, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko
kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko kokosowe
do stosowania jako napój, mleko kokosowe [napój], mleko kokosowe w proszku, mleko kozie, mleko kozie w proszku, mleko krowie,
mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko
o różnych smakach, mleko organiczne, mleko owcze, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko sojowe
[substytut mleka], mleko sojowe w proszku, mleko w proszku, mleko
w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mleko ryżowe [substytut mleka],
mleko z bakteriami Lactobacillus acidophilus, mleko z nasion konopi
jako substytut mleka, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mleko zagęszczone, mleko
zsiadłe, nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje
mleczne z dużą zawartością mleka, napoje mleczne z kakao, napoje
mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka
kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego napoje na bazie
mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje
na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie mleka
zawierające kawę, napoje na bazie soi stosowane jako substytuty
mleka, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, napoje
sporządzone z mleka, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, produkty
serowarskie, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera, ser
cheddar, ser francuski Cancoillotte, ser miękki, ser mieszany, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser owczy, ser pleśniowy, ser śmietankowy,
ser twardy, ser twarogowy, ser typu twarogowego, ser w postaci dipów, ser w proszku, ser wędzony, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, ser z ziołami, serek mascarpone, serwatka, sery dojrzewające,
sery świeże niedojrzewające, sery topione, sery z truflami, śmietana,
śmietana kremówka do ubijania, śmietana na bazie warzyw, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana tłusta, śmietana w proszku [produkty mleczne], śmietanka do kawy w proszku, starty ser, substytuty
kwaśnej śmietany, substytuty mleka, substytuty serów, świeży biały
ser, sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], twaróg.

(111) 320129
(220) 2018 09 01
(210) 490009
(151) 2019 03 25
(441) 2018 12 03
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MEDALIUM POLSKIE
(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, od-
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biorniki 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 w ideo 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, 14 amulety,
biżuteria breloczki, broszki, chronografy, dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, figurki-statuetki z metali szlachetnych, kasetki-szkatułki, medale, medaliony, monety,
monety kolekcjonerskie naszyjniki, ozdoby biżuteryjne, ozdoby
z bursztynu, ozdoby z kości słoniowej, ozdoby ze srebra, ordery, popiersia z metali szlachetnych, posągi i posążki z metali szlachetnych,
pudełka z metali szlachetnych, ryngrafy, spinki do krawatów, spinki
do mankietów, numizmaty, szpilki biżuteryjne i ozdobne, szarfy,
sztabki metali szlachetnych, zegarki, żetony miedziane i okolicznościowe, znaki pieniężne, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury,
czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy papierowe, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki,
krzyżówki, katalogi i 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, banknoty, papiery wartościowe, 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, komputer) 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 informa-
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cji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy
komputerowy 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 komputerowy systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy w ideo, 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 reklamowa, 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, badania czytelnictwa prasy
i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej,
badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania
magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów,
głównie w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania,
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe
(bannery, billboardy), oferowanie części powierzchni reklamowej
w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania
pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie
zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych
w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie
i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem
czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, 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 zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie
dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie do-

2461

konywania 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, 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 droga 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, usługi udostępniania krajowych
i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycie-
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czek 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 w szczególności w kierunku, ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zużycia
czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania surowców,
obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów
recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących w szczególności, akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje
w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje społeczne
i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi
i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat
uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 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 człowieku
i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej .

(111) 320130
(220) 2018 09 06
(151) 2019 04 11
(441) 2018 10 29
(732) Tarczyński S.A., Ujeździec Mały 80, PL.

(210) 490208
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(540) z kotła WĘDLINY Z KOTŁA
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, jasnoczerwony, czerwony,
ciemnoczerwony, czarny, złoty
(531) 26.01.16, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wędliny, kiełbasy, szynki, wędzonki, wyroby drobiowe, mięso i wędliny kulinarne, mięso i wyroby mięsne, frankfurterki.
(111) 320131
(220) 2018 09 06
(151) 2019 04 11
(441) 2018 10 29
(732) TARCZYŃSKI S.A., Ujeździec Mały, PL.
(540) WĘDLINY Z KOTŁA
(540)

(210) 490209

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 11.03.18, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 wędliny, kiełbasy, szynki, wędzonki, wyroby drobiowe, mięso i wędliny kulinarne, mięso i wyroby mięsne, frankfurterki.
(111) 320132
(220) 2018 09 10
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 27
(732) KULBACKA ALEKSANDRA ENLA, Suwałki, PL.
(540) e
(540)

(210) 490322

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, w tym organizowanie kursów i szkoleń oraz innych form kształcenia, kursy językowe, nauczanie języków, edukacja językowa, kursy językowe,
tłumaczenie ustne [język], tłumaczenie języka migowego, nauczanie języków obcych, organizacja kursów językowych, zapewnianie
kursów językowych, usługi nauki języka obcego, usługi nauczania
języka angielskiego, organizowanie indywidualnej nauki języków,
nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie nauki
drugiego języka, wypożyczanie taśm dźwiękowych do nauki języka
obcego, usługi edukacyjne związane z naukę języków obcych, usługi
szkół w zakresie nauczania języków obcych wypożyczanie nagranych magnetycznych taśm wideo do nauki języka, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych,
publikowanie książek, podręczników i materiałów szkoleniowych,
publikacje elektroniczne on-line książek i podręczników, produkcja
filmów i nagrań, usługi w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia językowe,
tłumaczenia językowe ustne, organizowanie obozów wakacyjnych,
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udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycznych taśm audio do nauki języków.

(111) 320133
(220) 2018 09 11
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) YILDIRIM ÖZKAN GRACIAS, Warszawa, PL.
(540) ECRIN KIids Life
(540)

(210) 490389

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony, czerwony, czarny
(531) 03.05.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, obuwie,
nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież
sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizytowe, chusty, chustki,
czapki, ubrania dżersejowe, trykotaże, garnitury, kapelusze, stroje
kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje do maskarady, kapcie, odzież ze skóry, odzież z imitacji
skóry, okrycia wierzchnie, pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje
plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy,
rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry,
szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty, żakiety.
(111) 320134
(220) 2018 09 11
(210) 490407
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) STUDZIŃSKA ELŻBIETA CZARNY KOT, Warszawa, PL.
(540) CZARNY KOT MY WARSAW RESIDENCE
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów,
spotkań towarzyskich i biznesowych, organizowanie imprez plenerowych, kasyna, kluby służące poprawianiu zdrowia i rekreacji,
organizowanie loterii, kluby nocne, organizowanie balów, przyjęć,
organizowanie koncertów, organizowanie widowisk artystycznych
i różnych innych imprez kulturalnych, organizowanie konkursów,
teleturniejów, konkursów piękności, 43 usługi hotelarskie, usługi
gastronomiczne, hotele, motele, pensjonaty, bary, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy,
stołówki, domy wczasowe, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, 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) 320135
(220) 2018 09 11
(210) 490408
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice, PL.
(540) MAGNITUDE
(540)

(531) 26.03.01, 27.05.01
(510), (511) 3 perfumy, wody toaletowe, wody po goleniu, wody kolońskie, wyroby kosmetyczne dla mężczyzn, kosmetyki do golenia,
kosmetyki po goleniu, kremy kosmetyczne, mydła i żele do golenia,
mydła i żele do mycia ciała, pod prysznic, woski, olejki, żele do włosów, pomady do pielęgnacji i modelowania wąsów oraz brody, odświeżacze do ust, toniki, szampony, odżywki do włosów, preparaty
do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, do pielęgnacji twarzy
i do pielęgnacji włosów, dezodoranty osobiste, dezodoranty antyperspiracyjne, dezodoranty perfumowane, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji stóp, w tym chroniące przed nadmiernym poceniem
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się stóp, talk kosmetyczny, preparaty kosmetyczne do higieny intymne, zestawy upominkowe kosmetyczne.

(111) 320136
(220) 2018 09 12
(210) 490430
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 03
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) CALAS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby
medyczne w postaci tabletek, kapsułek, syropów, emulsji lub zawiesin.
(111) 320137
(220) 2018 09 12
(210) 490447
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 27
(732) NARODOWE CENTRUM KULTURY, Warszawa, PL.
(540) eufonie
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach: afisze, plakaty, albumy, artykuły do pisania, artykuły papiernicze do pisania, bilety, biurowe artykuły papiernicze, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma, druki, w tym: dzienniki, poradniki, broszury,
katalogi, skrypty książki, drukowane fotografie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, emblematy papierowe, fotografie, gazety,
indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, katalogi, kokardy papierowe, komiksy,
koperty, litografie artystyczne, mapy, materiały do pisania, materiały
piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, naklejki, nalepki, notatniki samoprzylepne, notesy, odbitki artystyczne graficzne,
plany, podręczniki, prospekty, pudełka na pieczęcie i stemple, publikacje drukowane, reprezentacje graficzne, reprodukcje graficzne,
reprodukcje graficzne dzieł sztuki, rysunki graficzne, rysunki i ryciny,
ulotki, wydawnictwa, wydruki graficzne, zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe, materiały introligatorskie, w tym obwoluty
na publikacje wymiennokartkowe, papier listowy, artykuły biurowe,
artykuły do korektorowania i ścierania, ołówki, pieczęcie i stemple,
piórniki, spinacze do papieru, taśmy elastyczne do użytku biurowego, czcionki drukarskie, artykuły do stemplowania, 25 apaszki,
krawaty, marynarki, nakrycia głowy, koszule, koszulki z krótkim rękawem, odzież, 41 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, organizowanie konkursów, publikowanie materiałów drogą elektroniczną,
publikowanie materiałów drukowanych, tworzenie i publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, takich jak teksty naukowe, popularnonaukowe, krytyczne i recenzenckie oraz edukacyjne, usługi
galerii sztuki, usługi galerii sztuki świadczone online, usługi kulturalne i oświatowe, usługi mające na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna oraz
usługi związane z prezentacją dóbr kultury, dzieł sztuki lub literatury
w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych.
(111) 320138
(220) 2018 09 12
(210) 490448
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 03
(732) NARODOWE CENTRUM KULTURY, Warszawa, PL.
(540) NARODOWE CENTRUM KULTURY
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.04.03, 26.04.09, 24.09.02, 24.09.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 9 nośniki danych, płyty, dyski rejestrujące, taśmy magnetyczne, sprzęt do przetwarzania danych, publikacje zapisane
w wersji elektronicznej na elektronicznych nośnikach, filmy kinematograficzne, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach: afisze, plakaty, albumy, artykuły do pisania, artykuły papiernicze do pisania, bilety, biurowe artykuły papiernicze, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe, broszury, chorągiewki
papierowe, czasopisma, druki, w tym: dzienniki, poradniki, broszury,
katalogi, skrypty książki, drukowane fotografie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, emblematy papierowe, fotografie, gazety,
indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, katalogi, kokardy papierowe, komiksy,
koperty, litografie artystyczne, mapy, materiały do pisania, materiały
piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, naklejki, nalepki, notatniki samoprzylepne, notesy, odbitki artystyczne graficzne,
plany, podręczniki, prospekty, pudełka na pieczęcie i stemple, publikacje drukowane, reprezentacje graficzne, reprodukcje graficzne,
reprodukcje graficzne dzieł sztuki, rysunki graficzne, rysunki i ryciny,
ulotki, wydawnictwa, wydruki graficzne, zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe, materiały introligatorskie, w tym obwoluty
na publikacje wymiennokartkowe, papier listowy, artykuły biurowe,
artykuły do korektorowania i ścierania, ołówki, pieczęcie i stemple,
piórniki, spinacze do papieru, taśmy elastyczne do użytku biurowego, czcionki drukarskie, artykuły do stemplowania, 35 usługi w zakresie: inicjowania programów specjalistycznych dla stażystów i absolwentów w instytucjach kultury w kraju i za granicą, promowania
polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i zagranicą, przygotowania, koordynowania i dokumentowania strategicznych programów kultury, zarządzania wiedzą w obszarze kultury (gromadzenie,
przetwarzanie, opracowywanie i udostępnianie danych o kulturze),
zarządzanie zbiorami informatycznymi oraz serwisami internetowymi, usługi konsultingowe dotyczące prowadzenia działalności
doradczej i informacyjnej z zakresu zarządzania kulturą, 36 usługi
w zakresie: poradnictwa i szkolenia w zakresie finansowania kultury,
z uwzględnieniem funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii
Europejskiej, oraz mecenatu t sponsoringu, inicjowania programów
stypendialnych dla polskich twórców i specjalistów w dziedzinie
kultury ze środków pozabudżetowych pozostających w dyspozycji
Centrum: pozyskiwania środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie
ich na realizacje strategicznych i długofalowych projektów mających
służyć wykonywaniu zadań Centrum, 41 usługi w zakresie: inicjowania i wpierania projektów edukacyjnych i edytorskich upowszechniających dokonania kultury polskiej jako elementu wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego, organizowania zagranicznej
wymiany kulturalnej oraz prowadzenia pośrednictwa dla instytucji
kultury w nawiązaniu współpracy z partnerami zagranicznymi, organizowania regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych sesji
i konferencji, inicjowania, organizowania kształcenia ustawicznego
i doskonalenia zawodowego twórców menadżerów i animatorów
kultury, 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, organizowanie konkursów, publikowanie materiałów drogą elektroniczną,
publikowanie materiałów drukowanych, tworzenie i publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, takich jak teksty naukowe,
popularnonaukowe, krytyczne i recenzenckie oraz edukacyjne,
usługi galerii sztuki, usługi galerii sztuki świadczone online, usługi
kulturalne i oświatowe, usługi mające na celu rozrywkę, zabawę lub
rekreację, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna
oraz usługi związane z prezentacją dóbr kultury, dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, 42 usługi w zakresie inicjowania i wpierania projektów badawczych, usługi
w zakresie opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących warunków rozwoju i funkcjonowania kultury w kontekście
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.

(111) 320139
(220) 2018 09 13
(210) 490503
(151) 2019 04 01
(441) 2018 11 26
(732) TOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wysogotowo, PL.
(540) TOMA
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(540)

(531) 25.07.20, 25.07.21, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje i środki klejące do skóry, gumy, metalu, plastiku,
szkła, porcelany, ceramiki i drewna, 16 artykuły biurowe: wszystkie
typy przyborów do pisania, malowania, rysowania, szkicowania,
uwydatniania kolorem, markery i wkłady do nich, kulkowe markery
i wkłady do nich, korektory, ołówki, automatyczne ołówki i wkłady
do nich, długopisy, cienkopisy i wkłady do nich, zakreślacze, wymazywacze, flamastry, pióra, pióra wieczne i naboje z atramentem,
kleje do papieru, temperówki, gumy do wycierania atramentu, kleje
do papieru, kleje do celów domowych lub do papieru oraz materiałów piśmiennych.
(111) 320140
(220) 2018 09 13
(210) 490504
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 05
(732) GACH GRAŻYNA, Warszawa, PL.
(540) GOSSA
(510), (511) 1 chemiczny papierek wskaźnikowy, odczynniki chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, preparaty
chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, 9 amperomierze, analizatory powietrza, anemometry, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, aplikacje komputerowe
do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], baterie słoneczne, brzęczyki, cewki [induktory],
cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chronografy [aparaty
rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciężarki do sond, cyfrowe stacje meteorologiczne, cyrkle do mierzenia, częstotliwościomierze, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych,
czytniki książek cyfrowych, diody świecące [LED], drut miedziany izolowany, druty magnetyczne, dynamometry [siłomierze], dyski optyczne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, ekierki pomiarowe, ekrany projekcyjne, ekrany wideo, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące,
elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], falomierze,
filmy rysunkowe animowane, galwanometry, gwizdki sportowe, hologramy, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale
z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery wideo, kątomierze [przyrządy pomiarowe], kodowane karty magnetyczne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], komputery cienki klient,
komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], krokomierze [pedometry], kwasomierze [areometry], lasery, nie do celów medycznych,
latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], lepkościomierze, liczydła, liny
sondujące, lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetyczne nośniki danych, manekiny
reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], maszyny i urządzenia do sondowania, meble laboratoryjne, membrany do aparatury naukowej,
metronomy, miarki [przyrządy miernicze], miarki krawieckie, miary,
miary stolarskie, mierniki, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, neony reklamowe, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy powiększające, odtwarzacze płyt DVD,
odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież przeznaczona
do użycia w laboratoriach, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne,
omomierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprogramowanie gier,
oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub
do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych,
oscylografy, palmtopy, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pipety, pirometry, planimetry, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, plotery, płytki dla układów scalonych, podkładki pod
myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pomiarowe naczynia szklane, poziomnice alkoholowe, półprzewodniki, probówki, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące
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komputerowe, nagrane, projektory, próżniomierze, pryzmaty [optyka], przepływomierze, przewody elektryczne, przezrocza [fotografia],
przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do pomiaru
wagi, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne,
przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, ramki cyfrowe do zdjęć, refraktometry, refraktory, reostaty, roboty
edukacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, rurki kapilarne, sekstansy, soczewki optyczne, solomierze, sondy do celów naukowo-badawczych, spektrografy,
spektroskopy, sprzęt komputerowy, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, symulatory
ćwiczeń reanimacyjnych, szalki Petriego, szkło optyczne, śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały
świetlne], światłowody, tablety, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub
mechaniczne, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, telepromptery [wyświetlacze tekstów],
teleskopy, teodolity, termohigrometry, termometry nie do celów medycznych, tygle [laboratoryjne], układy scalone, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do analizy żywności,
urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do nauczania, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia
dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia heliograficzne, urządzenia
i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia
i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia monitorujące inne niż do celów
medycznych, urządzenia systemu GPS, urządzenia testujące, inne niż
do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe,
wagi pomostowe, wagi precyzyjne, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia],
wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki
nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości,
wysokościomierze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zegary kontrolne
[czasomierze rejestrujące], zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], znaki cyfrowe, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, 11 palniki gazowe, palniki laboratoryjne, palniki na alkohol, 15 flety, kamertony,
tamburyny, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
akwarele, arkusze z nutami w formie drukowanej, artykuły biurowe
[z wyjątkiem mebli], atlasy, bloki [artykuły papiernicze], broszury, cyrkle kreślarskie, deski kreślarskie [rysownice], drukowane arkusze muzyczne, ekierki do rysowania, etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], globusy, karton
z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, katalogi, komiksy, kreda do pisania, kreda
w sprayu, książki, linijki rysownicze [kreślarskie], mapy geograficzne,
materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby
wodne dla artystów, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki
[notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia,
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, opaski na rękę
do przytrzymywania przyborów do pisania, osłony z papieru na doniczki, pantografy [przyrządy kreślarskie], papier, papier do malarstwa
i kaligrafii, papier do użytku na stołach do badań, papier do zawijania,
papier filtracyjny [bibuła], papier nutowy, papier w arkuszach [artykuły
piśmienne], pastele [kredki], pieczątki z adresem, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podręczniki [książki], podstawki
do długopisów i ołówków, poduszki do stempli, pieczęci, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przezrocza [materiały

2465

piśmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przykładnice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka z farbami
[artykuły szkolne], reprodukcje graficzne, ryciny [grawerowanie], rysunki, stemple do pieczętowania, szablony [artykuły piśmienne], szablony do wymazywania, sztalugi malarskie, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśmy i karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne
do modelowania, ulotki, usuwalne znaczki (stemple), 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 [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby
przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzory
do haftowania, wzory do kalkowania, zakładki do książek, zakładki
do stron, zakreślacze, zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, 20 domki dla ptaków, dzwonki wiatrowe [dekoracja], łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, materace, maty
wyjmowane do zlewów, meble biurowe, meble metalowe, meble
szkolne, płytki lustrzane, ptaki wypchane, skrzynki lęgowe, skrzynki
na zabawki, stoły kreślarskie, stoły warsztatowe, szkło srebrzone [lustra], szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, tablice ogłoszeniowe,
tabliczki znamionowe, niemetalowe, tace niemetalowe, zwierzęta wypchane, 27 dywany, chodniki i maty, kilimy dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych, maty, maty antypoślizgowe, maty gimnastyczne,
podkładki pod dywany, pokrycia podłogowe, pokrycia podłogowe
winylowe, tapeta, tapety tekstylne, 28 artykuły gimnastyczne, balony,
bąki [zabawki], ciastolina, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, figurki
do zabawy, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające
na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi,
gry towarzyskie, gry z obręczami, huśtawki, kalejdoskopy, karty do bingo, karty do gry, klocki do zabawy [konstrukcyjne], konie na biegunach
[zabawki], kości do gry, kubki na kości do gry, lalki, latawce, lotki [gry],
marionetki, maski teatralne, maski zabawkowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, narty,
ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw,
plansze do gry w warcaby, plastelina do zabawy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, roboty zabawkowe, rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki
[gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, sprzęt do gier wideo, sterowniki
do zabawek, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, szachownice, szachy, śmieszne gadżety do zabawy, urządzenia do gier,
warcaby, wstążki do gimnastyki artystycznej, zabawki, zabawki wypchane, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki],
zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych, usługi
marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 40 druk sitowy, drukowanie, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie
szablonów, drukowanie zdjęć, frezowanie, grawerowanie, introligatorstwo, 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, fotografia, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, nauka
gimnastyki, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
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kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy do celów innych
niż reklamowe, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie zabawek, wyższe
uczelnie [edukacja], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, analizy
wody, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne,
badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 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, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie
komputerów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi chemiczne, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 doradztwo prawne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, licencjonowanie
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie
własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie
nazw domen [usługi prawne], udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, wynajem nazw domen internetowych, zarządzanie prawami autorskimi.
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(151) 2019 04 08
(441) 2018 12 10
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, złoty, biały,
czarny
(531) 19.07.06, 19.07.25, 29.01.14
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr.

(111) 320142
(220) 2018 10 10
(210) 491498
(151) 2019 04 05
(441) 2018 12 10
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, czarny
(531) 03.05.01, 19.07.25, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(111) 320143
(220) 2018 10 11
(210) 491508
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 10
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) HL HASCO-LEK
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 03.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, płyny do pielęgnacji włosów, barwniki
do celów kosmetycznych, detergenty inne niż używane w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki antyseptyczne, środki antypoślizgowe,
aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty,
mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki
do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne,
kosmetyki do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty
jako baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty,
fotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczko
kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp,
odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne,
preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu,
pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty do protez dentystycznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone
detergentami, środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaleto-
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we, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda utleniona
do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa, sole
wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty
chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów
weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki
na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów
farmaceutycznych, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, maści do celów
farmaceutycznych, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania
i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, 44 usługi
medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, aromaterapia, usługi banków krwi, chiropraktyka, chirurgia plastyczna,
stomatologia, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, implantacja włosów, kliniki medyczne, projektowanie krajobrazów, masaż, ogrodnictwo, opieka pielęgniarska, opieka medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne, placówki opieki medycznej, placówki opieki medycznej
niehospitalizacyjne, placówki rekonwalescencji z opieką medyczną
w warunkach domowych lub sanatoryjnych, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, rehabilitacja osób
po maltretowaniu, placówki rekonwalescencyjne, sanatoria, szpitale,
usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi położnicze, usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z sauny, usługi w zakresie korzystania z solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych, usługi związane z zapłodnieniem
in vitro, usługi paramedyczne.

(111) 320144
(220) 2018 10 11
(151) 2019 04 01
(441) 2018 11 26
(732) PROLANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) VOCAbite
(540)
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szyty, 41 usługi szkół [edukacja], edukacja językowa, nauczanie języków, nauczanie języków obcych, organizacja kursów językowych,
organizowanie indywidualnej nauki języków, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, świadczenie usług w zakresie szkół
i kursów językowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły
w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod
nauczania języków, usługi nauki języka obcego, usługi nauczania
języka angielskiego, usługi w zakresie nauczania języków obcych,
usługi prowadzenia kursów językowych, zapewnianie kursów językowych, pomoc w nauce języków obcych, usługi edukacji akademickiej w zakresie nauczania języków obcych, udostępnianie kursów
instruktażowych w dziedzinie języków, publikowanie podręczników,
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie
tekstów edukacyjnych, udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, wydawanie audiobooków, organizacja webinariów, organizowanie konkursów, udostępnianie rozrywki
za pośrednictwem podkastów, usługi prezentacji audiowizualnych
do celów edukacyjnych, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń,
tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenia językowe pisemne, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych.

(111) 320145
(220) 2018 10 11
(210) 491534
(151) 2019 04 08
(441) 2018 11 26
(732) MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały, PL.
(540) Przetwory Babuni
(540)

(210) 491514

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 02.03.15, 02.03.25, 02.03.23, 02.03.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pobieralne z Internetu, edukacyjne
programy komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne
aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje na tablety, oprogramowanie edukacyjne, programy edukacyjne nagrane na nośnikach
danych, programy komputerowe związane z edycją tekstu, programy komputerowe do tłumaczeń, komputerowe programy do nauki
języków, komputerowo wspomagane programy językowe, urządzenia do nauczania, elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń
dydaktycznych, urządzenia do tłumaczenia języków obcych, kieszonkowe urządzenia do tłumaczeń, pliki multimedialne do pobrania, e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, książki
audio, książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, książki
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki zapisane
na płytach, podcasty, podcasty do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, publikacje elektroniczne,
środki edukacyjne do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe,
16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, książki edukacyjne, materiały do nauczania, papierowe materiały dydaktyczne,
podręczniki edukacyjne, zeszyty ćwiczeń, drukowane materiały
dydaktyczne, drukowane materiały szkoleniowe, fiszki, podręczniki,
słowniki, bloczki do pisania, afisze, broszury, formularze, katalogi,
książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki,
notatniki, notesy podręczne, notesy na słownictwo, okładki, ołówki,
plakaty, przybory do pisania, tablice szkolne, zakładki do książek, ze-

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 02.03.11, 02.03.23, 26.04.02, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(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,
prze prawy smakowe (sosy. marynaty), sos sojowy, sosy (przyprawy),
sosy do makaronów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe.
(111) 320146
(220) 2018 10 15
(210) 491584
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) miłość jest wszystkim
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór
zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy
komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom
telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych ka-

2468

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych,
konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym
jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci
skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych
i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego
sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii
gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery,
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy
komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy,
stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, 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, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodo-
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wego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji
od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów
poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, 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 dostarczania informacji on-line
z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja
i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu
do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci
lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania:
organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików
w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej. udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące
oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji
społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace
badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 320147
(220) 2018 10 15
(210) 491585
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) TSL TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kościerzyna, PL.
(540) TSL TRANSPORT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.15.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, spedycja.
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(111) 320148
(220) 2018 10 15
(210) 491629
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) PRO-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Dęba, PL.
(540) R RAMPA POKONUJEMY BARIERY
(540)

typy przyborów do pisania, malowania, rysowania, szkicowania,
uwydatniania kolorem, markery i wkłady do nich, kulkowe markery
i wkłady do nich, korektory, ołówki, automatyczne ołówki i wkłady
do nich, długopisy, cienkopisy i wkłady do nich, zakreślacze, wymazywacze, flamastry, pióra, pióra wieczne i naboje z atramentem,
kleje do papieru, temperówki, gumy do wycierania atramentu, kleje
do papieru, kleje do celów domowych lub do papieru oraz materiałów piśmiennych.

(111) 320151
(220) 2018 10 17
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) DOMAGAŁA TOMASZ, Kraków, PL.
(540) Fresh Baked Chimney Cake Bakery
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, biały, jasnobrązowy
(531) 26.04.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: badań marketingowych, badania
rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej i handlowej, doradztwa w organizowaniu, prowadzeniu
i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, informacji handlowej, informacji o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
reklamy oraz jej prowadzenia za pomocą sieci komputerowej, reklamy ogłoszeniowej.
(111) 320149
(220) 2018 10 16
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) SMARTINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DOLCE VITA
(540)

(210) 491675

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.09.01, 24.15.01, 24.15.11, 27.03.02, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.04
(510), (511) 18 plecaki, plecaki wycieczkowe, małe plecaki, plecaki
uczniowskie, plecaki do noszenia niemowląt, bagaż, kosmetyczki,
kuferki na kosmetyki, portfele, torebki damskie, 20 pościel inna niż
bielizna pościelowa, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci
inne niż pościel, maty do spania, 24 kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt, kocyki do owijania niemowląt, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna pościelowa i koce bawełniane, narzuty do łóżeczek
dziecięcych, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, ręczniki dla dzieci, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiworki dla niemowląt, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], wzmacniane tkaniny [tekstylne].
(111) 320150
(220) 2018 09 13
(210) 490505
(151) 2019 04 01
(441) 2018 11 26
(732) TOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wysogotowo, PL.
(540) TOMA
(540)

(531) 25.07.20, 25.07.21, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje i środki klejące do skóry, gumy, metalu, plastiku,
szkła, porcelany, ceramiki i drewna, 16 artykuły biurowe: wszystkie
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(210) 491721

Kolor znaku: beżowy, brązowy
(531) 08.01.09, 08.01.14, 08.01.25, 25.05.02, 27.05.01, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.16, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 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, 30 kawa,
herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 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, 32 piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 320152
(220) 2018 10 17
(210) 491723
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) BUDREWICZ MILENA NZOZ WORLD DENTAL, Otwock, PL.
(540) WORLD DENTAL
(510), (511) 44 rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej,
udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów
rehabilitacji zdrowotnej, pielęgnacja urody, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, zabiegi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody,
higiena i pielęgnacja urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, chirurgia kosmetyczna, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało .
(111) 320153
(220) 2018 10 18
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) Kreditech Holding SSL GmbH, Hamburg, DE.
(540) kreditech
(540)

(210) 491760

Kolor znaku: czarny, niebieski, żółty, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe do wytwarzania
modeli finansowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące ar-
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chiwalnych informacji finansowych, oprogramowanie komputerowe
dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie do zarządzania finansami, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, 35 doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem biznesowym,
zarządzanie (usługi doradcze dla biznesu), profesjonalne doradztwo
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą,
skomputeryzowane zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób trzecich], usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 usługi
finansowe dotyczące udzielania kredytów, udzielanie pożyczek pod
zabezpieczenia, udzielanie kredytów konsumpcyjnych, finansowanie
pożyczek, finansowanie pożyczek krótkoterminowych, finansowanie
kredytów osobistych, pożyczki finansowe dla handlu, udzielanie pożyczek, udzielanie pożyczek indywidualnych, udzielanie kredytów
studenckich, usługi dotyczące udzielania pożyczek i kredytów, zarządzanie finansowe dla firm, doradztwo finansowe, świadczenie usług
doradztwa finansowego, niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, finansowe usługi doradcze i konsultacyjne, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradztwo finansowe dla osób
fizycznych, usługi finansów osobistych, usługi doradcze w zakresie finansów osobistych, 42 projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(111) 320154
(220) 2018 10 19
(210) 491797
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Herbolada
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe niealkoholowe, bezalkoholowe napoje
gazowane, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, woda mineralna [napoje], napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje dla sportowców,
napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], napoje
na bazie owoców lub warzyw, soki, soki gazowane, soki owocowe,
soki warzywne, soki ze świeżych owoców, soki owocowe do użytku
jako napoje, owocowe nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe,
bezalkoholowe, lemoniada, syropy do produkcji lemoniady, syropy
do napojów, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty
z herbaty, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty.
(111) 320155
(220) 2018 10 19
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 26
(732) CZERNIK MICHAŁ BELLISIMA, Warszawa, PL.
(540) warszawska La Playa music bar
(540)

(210) 491800
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(732) SAFERNA MONIKA KARTES, Bielsko-Biała, PL.
(540) KARTES MODA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska
zwłaszcza sukienki, suknie, spódnice, spodnie, bluzki, t-shirty, bluzy,
swetry, pulowery, żakiety, bolerka, kostiumy, kombinezony, garnitury, okrycia wierzchnie, kurtki wełniane lub futrzane, odzież ze skóry
naturalnej, odzież ze skóry ekologicznej lub imitacji skóry, płaszcze,
paski do odzieży, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
takich jak: torebki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska
zwłaszcza sukienki, suknie, spódnice, spodnie, bluzki, t-shirty, bluzy,
swetry, pulowery, żakiety, bolerka, kostiumy, kombinezony, garnitury, okrycia wierzchnie, kurtki wełniane lub futrzane, odzież ze skóry
naturalnej, odzież ze skóry ekologicznej lub imitacji skóry, płaszcze,
paski do odzieży, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w wyspecjalizowanych sklepach, sklepach internetowych,
hurtowniach lub na bazarach, usługi sprzedaży, reklamy i promocji
towarów takich jak: torebki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież
damska zwłaszcza sukienki, suknie, spódnice, spodnie, bluzki, t-shirty, bluzy, swetry, pulowery, żakiety, bolerka, kostiumy, kombinezony,
garnitury, okrycia wierzchnie, kurtki wełniane lub futrzane, odzież
ze skóry naturalnej, odzież ze skóry ekologicznej lub imitacji skóry,
płaszcze, paski do odzieży.
(111) 320157
(220) 2018 10 19
(210) 491809
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) ACTISEPT
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, suplementy
diety, wyroby medyczne w postaci emulsji, kremów, żelów lub płynów.
(111) 320158
(220) 2018 10 19
(210) 491811
(151) 2019 04 18
(441) 2018 11 26
(732) „OLEOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) coloflor cesario
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty do celów medycznych z dodatkami
roślinnymi, suplementy diety z probiotykami do celów medycznych,
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, komponenty
produktów dietetycznych do celów zdrowotnych, preparaty z witaminami, ekstraktami roślinnymi, żywymi kulturami bakterii do celów
medycznych, wyroby medyczne, środki spożywcze do zastosowania
medycznego, 29 oleje jadalne i tłuszcze z żywymi kulturami bakterii
do celów spożywczych.
(111) 320159
(220) 2018 10 19
(210) 491814
(151) 2019 04 18
(441) 2018 11 26
(732) FUN LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) AIRO SPACE KIDS
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 24.03.14, 05.01.12, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 41 nocne kluby, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi rozrywkowe, usługi związane z dyskotekami, 43 bary
szybkiej obsługi [snack-bary], usługi barowe.
(111) 320156
(151) 2019 04 03

(220) 2018 10 19
(441) 2018 12 17

(210) 491801

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały, granatowy, pomarańczowy,
żółty, ciemnoróżowy, jasnozielony
(531) 01.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, gry komputerowe, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, animacje komputerowe, 16 książki dla
dzieci, komiksy, 25 odzież, odzież dziecięca, odzież sportowa, odzież
w stylu sportowym, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, nakrycia
głowy, skarpetki, 28 trampoliny, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki dla dzieci, 30 słodycze, przekąski,
32 napoje, 41 rozrywka w postaci parków tematycznych i parków
rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie imprez
sportowych i rozrywkowych, organizowanie imprez rekreacyjnych,
usługi parków rekreacyjnych, usługi parków tematycznych i parków
rozrywki, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, świadczenie usług
rozrywkowych dla dzieci, organizowanie zabaw oraz imprez okolicznościowych dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach
rozrywki, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci.

(111) 320160
(220) 2018 10 19
(210) 491817
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY, Kraków, PL.
(540) PIĘKNE ANIOŁY STOWARZYSZENIE
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy, pomarańczowy, niebieski, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 03.07.17, 07.03.02
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja
zbiórek, usługi funduszy zapomogowych, organizowanie finansowania projektów budowlanych, 37 instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
i naprawa kotłów, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, czyszczenie
kominów, budownictwo, montaż wyposażenia kuchennego, rozbiórka budynków, dezynfekcja, instalowanie i naprawa pieców, izolowanie budynków, mycie, murarstwo, tapetowanie, malowanie, tynkowanie, usługi hydrauliczne, czyszczenie budynków od zewnątrz,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, usługi dekarskie,
montaż drzwi i okien, układanie kabli, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, 41 organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, informacja
o edukacji, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], produkcja muzyczna, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem.
(111) 320161
(220) 2018 10 19
(210) 491822
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) Societé des Produits Nestlé SA, Vevey, CH.
(540) ZIARENKA SMAKU
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone lub gotowane
warzywa, konserwowane, mrożone, suszone lub gotowane ziemniaki, konserwowane, suszone lub gotowane grzyby, dziczyzna, ryby
i owoce morza, wszystkie te produkty także w formie ekstraktów,
zup, galaretek, past, konserw, dań gotowanych, mrożonych lub liofilizowanych, dania gotowane na bazie warzyw, ziemniaków, owoców,
mięsa, drobiu, ryb i owoców morza, oleje i tłuszcze jadalne, zupy,
koncentraty zup, preparaty do przygotowywania zup, rosół, kostki
rosołowe, buliony, również w postaci kostek, tabletek lub granulatu, preparaty do produkcji bulionów, koncentraty bulionów, mleko
ryżowe do celów kulinarnych, 30 mąka, chleb, drożdże, ciastka, ryż,
pasty, makarony, produkty zbożowe na bazie ryżu, mąki, owsa lub
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mąki zbożowej, również w postaci gotowych dań, sosy, sos sojowy,
keczup, aromaty i przyprawy do żywności, przyprawy korzenne,
sosy do sałatek, majonez, musztarda, ocet, przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa.

(111) 320162
(220) 2018 10 19
(210) 491823
(151) 2019 04 18
(441) 2018 11 26
(732) INTUUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) INTUUM
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju, marketing finansowy, porównywanie usług
finansowych on-line, promowanie towarów i usług osób trzecich,
promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych na rzecz stron
trzecich, publikacja treści reklamowych, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, 36 doradztwo i analiza finansowa, doradztwo kredytowe, informacje finansowe, pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
w usługach finansowych, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości].
(111) 320163
(220) 2018 10 19
(210) 491828
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) BROWAR BIAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski, PL.
(540) BROWAR BIAŁY
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, piwo niskoalkoholowe.
(111) 320164
(220) 2018 10 22
(210) 491844
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) ŁĄCZKOWSKA-JĘCEK JOANNA SZKOŁA ZDOBYWCÓW
HORYZONT, Karpacz, PL.
(540) ULTRAMARATON GÓRSKI 3 x ŚNIEŻKA = 1 x MONT BLANC
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 06.01.02
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 320165
(220) 2018 10 22
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) KOŻUCHOWSKI MAREK, Kłodzko, PL.
(540) MAGDALENKA DOM SENIORA
(540)

Kolor znaku: ciemnozłoty, czarny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01, 26.11.12

(210) 491866
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(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, wynajem zakwaterowania, 43 domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, obsługa gastronomiczna, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 44 świadczenie usług
przez osoby opieki nad starszymi ludźmi, hospicja, opieka paliatywna,
placówki rekonwalescencji, sanatoria, opieka pielęgniarska.

(111) 320166
(220) 2018 10 09
(210) 491464
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 08.03.03, 08.03.07, 26.15.15, 26.15.25, 29.01.02
(510), (511) 29 produkty mleczne, tłuszcze jadalne-masło.
(111) 320167
(220) 2018 10 09
(210) 491438
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) Serwacy
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, czarny, czerwony, jasnobrązowy,
granatowy, zielony, żółty
(531) 02.09.01, 05.03.06, 02.01.15, 19.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 ser.
(111) 320168
(220) 2018 10 09
(210) 491444
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) sobik OSEŁKA MASŁA tradycyjnego
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 03.04.02, 08.03.01, 19.01.08, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne, masło.
(111) 320169
(151) 2019 03 18

(220) 2018 10 09
(441) 2018 11 19

(210) 491456
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(732) ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Energia Polska
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, czerwony, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.17.11, 01.17.25
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, energia
elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna
wytwarzana z energii wiatru, gaz ziemny.
(111) 320170
(220) 2018 10 09
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) MAIK ANNA AM STUDIO, Kalisz, PL.
(540) MAICON
(540)

(210) 491457

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, obuwia, nakryć głowy, bielizny i akcesoriów do odzieży za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 320171
(220) 2018 10 02
(210) 491205
(151) 2019 04 05
(441) 2018 11 19
(732) PREMIUM BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ, Zielona Góra, PL.
(540) PREMIUM
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej; prace biurowe; systematyzacja danych ubezpieczeniowych w komputerowych bazach danych; promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich; promowanie
usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich; gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług; zarządzanie biznesowe zakładami ubezpieczeń oraz
firmami brokerskimi na zasadzie podwykonawstwa; usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do zakładów ubezpieczeniowych, 36 ubezpieczenia; gwarantowanie ubezpieczeń; ubezpieczenie
morskie; ubezpieczenia medyczne; ubezpieczenia samochodowe;
ubezpieczenia furgonetek; ubezpieczenie reasekuracyjne; ubezpieczenia towarów; ubezpieczenia budynków; ubezpieczenia podróżne; organizowanie ubezpieczenia; ubezpieczenie garaży; ubezpieczenia kredytów; ubezpieczenia hipoteczne; ubezpieczenia lotnicze;
ubezpieczenie zdrowotne; ubezpieczenia biur; ubezpieczenia bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; agencje ubezpieczeniowe; pośrednictwo ubezpieczeniowe; doradztwo ubezpieczeniowe; usługi ubezpieczeń osobistych; badania dotyczące ubezpieczeń; usługi
ubezpieczeń domu; organizacja ubezpieczeń podróżnych; zarządzanie portfelami ubezpieczeń; agencja ubezpieczania statków; usługi
agencji ubezpieczeniowej; informacja o ubezpieczeniach; ubezpieczeniowe usługi brokerskie; zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi;
usługi zarządzania ubezpieczeniami; administrowanie działalnością
ubezpieczeniową; ubezpieczenia na życie; ubezpieczenia dla biur;
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości]; prywatne ubezpieczenia
zdrowotne; ubezpieczenia dotyczące własności; ubezpieczenie dotyczące pojazdów; usługi ubezpieczania pojazdów; ubezpieczenia dla
hoteli; ubezpieczenia systemów antywłamaniowych; ubezpieczenia
od wypadków; ubezpieczenie od wypadków; ubezpieczenie wyposa-
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żenia nieruchomości; ubezpieczenia od pożaru; organizowanie ubezpieczenia kredytów; ubezpieczanie zakwaterowania hotelowego; zapewnianie ubezpieczenia wakacyjnego; ubezpieczenia urządzeń
łącznościowych; ubezpieczenie ryzyka kredytowego; ubezpieczenia
dla przedsiębiorstw; ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych; ubezpieczenie towarów podczas tranzytu; ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring]; ubezpieczenie od straty dokumentów; ubezpieczenie
od wydatków prawnych; administrowanie systemami ubezpieczenia
grupowego; ubezpieczenie od straty kredytu; ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości; usługi dotyczące ubezpieczeń gwarancji; agencje ubezpieczeń na życie; administracja w zakresie ubezpieczeń; organizowanie ubezpieczeń na życie; badania w zakresie ubezpieczeń;
usługi ubezpieczeń gospodarstw domowych; udzielanie ubezpieczeń
kredytów hipotecznych; usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego; usługi aktuariusza ubezpieczeniowego; administrowanie planami ubezpieczeniowymi; administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi; usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego;
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie;
świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych; usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych; subrogacja w zakresie ubezpieczeń; ubezpieczenia związane z mieniem osobistym;
ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich; usługi ubezpieczeń na wypadek dożycia; skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące ubezpieczeń; usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń; obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych; zapewnianie dziesięcioletnich polis ubezpieczeniowych;
podawanie notowań składek ubezpieczeniowych; podawanie wysokości składek ubezpieczeniowych; usługi finansowania składek ubezpieczeniowych; wyliczanie stawek składek ubezpieczeniowych; komputerowe przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych; pośrednictwo
w ubezpieczeniach transportowych; pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych; usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia;
udostępnianie informacji o ubezpieczeniach; pośrednictwo w ubezpieczeniach tranzytowych; informacje w sprawach ubezpieczeniowych; usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia; umowy ubezpieczeniowe dotyczące usług; usługi ubezpieczeniowe dotyczące łodzi;
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe; usługi ubezpieczeniowe
dotyczące kredytów; usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości; zapewnianie ubezpieczenia gwarancji na sprzęt; usługi w zakresie
organizowania ubezpieczenia; ubezpieczenia w zakresie bankowości
hipotecznej; usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości; usługi
informacyjne związane z ubezpieczeniem; usługi ubezpieczeniowe
w zakresie sportu; usługi ubezpieczeniowe dotyczące funduszy emerytalnych; pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości;
pośrednictwo ubezpieczeniowe związane ze zwierzętami; usługi
ubezpieczeniowe dla przemysłu budowlanego; usługi finansowe
związane z ubezpieczeniami; gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe; usługi ubezpieczeniowe dotyczące kosztów sądowych; telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe; usługi ubezpieczeniowe związane z lotnictwem; udostępnianie informacji o działalności
ubezpieczeniowej; usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych; usługi doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych; doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie; usługi w zakresie ubezpieczeń na życie; pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie; usługi
w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych; usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży; usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia; usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń medycznych;
finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów;
usługi inwestycyjne w zakresie zmiennego ubezpieczenia; usługi w zakresie ubezpieczenia przyczep turystycznych; agencja pośrednictwa
w zakresie ubezpieczania statków; agencje pośrednictwa w zakresie
ubezpieczania statków; usługi ubezpieczeniowe w zakresie zakwaterowania wakacyjnego; usługi ubezpieczeniowe w zakresie telefonów
komórkowych; usługi ubezpieczeniowe związane z awariami mechanicznymi; usługi ubezpieczeniowe związane z kartami kredytowymi;
usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi; usługi
ubezpieczeniowe dla zabezpieczania zastawów hipotecznych; usługi
ubezpieczeniowe do spłaty wydatków medycznych; usługi ubezpieczeniowe związane z domami opieki; usługi ubezpieczeniowe związane z planowaniem awaryjnym; usługi ubezpieczeniowe dotyczące
utraty własności osobistej; usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców; usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredytu; usługi ubezpieczeniowe związane z umowami kredytowymi; usługi
finansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe; usługi informa-
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cyjne i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń; pośrednictwo
w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń; świadczenie usług
w zakresie ubezpieczeń na życie; udzielanie informacji dotyczących
obliczania składek ubezpieczeniowych; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych dotyczące wybuchów; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych dotyczące pożarów; usługi ubezpieczeniowe związane z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla
ubezpieczycieli majątku i od nieszczęśliwych wypadków; usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi;
usługi ubezpieczeniowe w zakresie towarów przewożonych drogą
morską; usługi ubezpieczeniowe odnoszące się do odwołanych rezerwacji urlopowych; usługi ubezpieczenia osobistego w zakresie zapewniania porad prawnych; usługi ubezpieczenia indywidualnego w zakresie świadczenia usług prawnych; pośrednictwo w zakresie
ubezpieczeń innych niż na życie; usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego; świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm reasekuracyjnych; udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych; pośrednictwo
w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków; usługi
ubezpieczenia zdrowotnego związane z pilotami autokarowymi;
ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów i kosztów; usługi
doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie; usługi ubezpieczeniowe związane z dachami ze strzechy; usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą; usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własności osobistej; administrowanie ubezpieczeniami
zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej; usługi planowania
związane z ubezpieczeniami na życie; usługi ubezpieczeniowe związane z towarami w tranzycie; usługi agencyjne w zakresie organizowania
ubezpieczeń podróżnych; usługi ubezpieczenia medycznego świadczone na rzecz firm; ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki; usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane
z kierowcami autokarów; ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów
realizacji; usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu; usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi; usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów; usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie
ubezpieczeń i finansów; usługi w zakresie doradztwa finansowego
dotyczące ubezpieczenia na życie; likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie; usługi ubezpieczeniowe związane z firmami zajmującymi się zamówieniami pocztowymi; usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków; usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie; administrowanie i wystawianie polis ubezpieczeniowych w zakresie opieki
dentystycznej; udzielanie informacji związanych z pośrednictwem
w zakresie ubezpieczeń na życie; usługi ubezpieczeniowe w zakresie
zapewniania środków finansowych w nagłych wypadkach; udzielanie
informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu; usługi ubezpieczeniowe związane z ugodą z dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla prawników; administrowanie ubezpieczeniami w ramach programów świadczeń z zakresu leków
na receptę; usługi ubezpieczeniowe dla firm; usługi doradztwa ubezpieczeniowego dla firm.

(111) 320172
(220) 2018 10 02
(210) 491210
(151) 2019 04 18
(441) 2018 12 03
(732) SZCZEBIOT OLIWIA RESTAURACJA KAMIENICA SMAKU,
Gorzów Wlkp., PL.
(540) EST. 2017 KAMIENICA SMAKU
(540)

(531) 11.01.01, 11.01.09, 24.15.02, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie przyjęć, balów, usługi klubowe, nocne kluby, usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek oraz imprez karaoke, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
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zjazdów, koncertów, organizowanie obozów i zawodów sportowych,
udostępnianie urządzeń i obiektów sportowych, usługi w zakresie
rozrywki, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu, w tym: siłownia,
aerobik, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarń, pizzerii, barów szybkiej obsługi, [snack-bary], kawiarnie, kafeterie [bufety], usługi gastronomiczne, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie: cukiernictwa i prowadzenie sieci cukierni, usługi cateringowe przygotowanie
dań na zamówienie, dostarczenie ich, obsługa przyjęć i imprez towarzyskich, usługi wynajmu pomieszczeń (sal) na posiedzenia, w tym
narady, konferencje, mityngi, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy.

(111) 320173
(220) 2018 10 02
(210) 491211
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ AGRIFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowo, PL.
(540) Agrifarm
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czarny, żółty
(531) 05.07.02, 27.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.14
(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) 320174
(220) 2018 10 02
(151) 2019 04 05
(441) 2018 11 19
(732) LENTEWENC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ColdChain Poland
(540)

(210) 491214

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.17, 26.04.01
(510), (511) 35 organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach
biznesowych i promocyjnych, planowanie i prowadzenie targów
handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów dla celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, międzynarodowe targi
w zakresie transportu, spedycji i logistyki, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, doradztwo w zakresie
wystawienniczo-targowym, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
agencje importowo-eksportowe, marketing, public relations, outsourcing (doradztwo handlowe), badania marketingowe, badania
rynku i opinii publicznej, oferowanie i prezentowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie biznesowe
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe w dziedzinie
transportu i dostaw, administracja biznesowa w zakresie transportu
i dostaw, usługi administrowania działalnością gospodarczą w dziedzinie transportu, reklama związana z transportem i dostawą, zarządzanie flotą transportową (dla osób trzecich), publikowanie tekstów
promocyjnych i reklamowych: katalogów targowych i wystawowych,
plakatów, prospektów, informatorów, ogłoszeń, 41 organizowanie
i przeprowadzanie targów i wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie konferencji, kongresów, zjazdów, organizowanie seminariów i konferencji dotyczących handlu, prowadzenie
szkoleń związanych z organizacją targów i wystaw, usługi szkolenio-
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we w zakresie logistyki, usługi szkoleniowe w zakresie transportu,
organizowanie konferencji związanych z logistyką, organizowanie
konferencji w zakresie transportu, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie szkoleń handlowych, usługi edukacyjne dotyczące handlu, publikacja materiałów
konferencyjnych i szkoleniowych, publikacje elektroniczne online.

(111) 320175
(220) 2018 10 02
(151) 2019 04 05
(441) 2018 11 19
(732) LENTEWENC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TransLogistica Poland
(540)

(210) 491216

Kolor znaku: granatowy, niebieski, szary, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07
(510), (511) 35 organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach
biznesowych i promocyjnych, planowanie i prowadzenie targów
handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów dla celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, międzynarodowe targi
w zakresie transportu, spedycji i logistyki, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, doradztwo w zakresie
wystawienniczo-targowym, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
agencje importowo-eksportowe, marketing, public relations, outsourcing (doradztwo handlowe), badania marketingowe, badania
rynku i opinii publicznej, oferowanie i prezentowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie biznesowe
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe w dziedzinie
transportu i dostaw, administracja biznesowa w zakresie transportu
i dostaw, usługi administrowania działalnością gospodarczą w dziedzinie transportu, reklama związana z transportem i dostawą, zarządzanie flotą transportową (dla osób trzecich), publikowanie tekstów
promocyjnych i reklamowych: katalogów targowych i wystawowych,
plakatów, prospektów, informatorów, ogłoszeń, 41 organizowanie
i przeprowadzanie targów i wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie konferencji, kongresów, zjazdów, organizowanie seminariów i konferencji dotyczących handlu, prowadzenie
szkoleń związanych z organizacją targów i wystaw, usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, usługi szkoleniowe w zakresie transportu,
organizowanie konferencji związanych z logistyką, organizowanie
konferencji w zakresie transportu, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie szkoleń handlowych, usługi edukacyjne dotyczące handlu, publikacja materiałów
konferencyjnych i szkoleniowych, publikacje elektroniczne online.
(111) 320176
(220) 2018 09 24
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, Katowice, PL.
(540) JUROMANIA
(540)

(210) 490893

(531) 18.01.05, 07.01.08, 07.01.01, 06.01.02, 03.07.24, 05.03.13,
26.13.25, 27.05.01
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(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, przewodniki drukowane,
przewodniki, kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze ścienne, książki, albumy fotograficzne, materiały drukowane, upominkowe
artykuły papiernicze, artykuły papiernicze do pisania, torby papierowe, 18 torby płócienne, 25 czapki [nakrycia głowy], t-shirty z krótkim
rękawem, 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, informacja turystyczna, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu,
organizacja wycieczek, organizowanie i prowadzenie wycieczek,
organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek
ze zwiedzaniem, organizacja i rezerwowanie wycieczek, zwiedzanie
turystyczne, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem, 41 prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie festiwali w celach
kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja widowisk,
organizowanie kursów instruktażowych dla turystów, wydawanie
przewodników turystycznych, publikowanie katalogów dotyczących
turystyki, prowadzenie imprez kulturalnych, imprezy kulturalne, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w celach
kulturalnych, organizowanie seminariów związanych z działalnością
kulturalną, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych.

kulturalnych, organizowanie seminariów związanych z działalnością
kulturalną, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych.

(111) 320177
(220) 2018 09 24
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, Katowice, PL.
(540) JUROMANIA
(540)

(111) 320179
(220) 2018 09 27
(210) 491035
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) SEP 100 książek na 100-lecie
(540)

(210) 490895

(531) 03.07.24, 05.03.13, 06.01.02, 07.01.01, 07.01.08, 18.01.05,
26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, przewodniki drukowane,
przewodniki, kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze ścienne, książki, albumy fotograficzne, materiały drukowane, upominkowe
artykuły papiernicze, artykuły papiernicze do pisania, torby papierowe, 18 torby płócienne, 25 czapki [nakrycia głowy], t-shirty z krótkim
rękawem, 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, informacja turystyczna, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu,
organizacja wycieczek, organizowanie i prowadzenie wycieczek,
organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek
ze zwiedzaniem, organizacja i rezerwowanie wycieczek, zwiedzanie
turystyczne, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem, 41 prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie festiwali w celach
kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja widowisk,
organizowanie kursów instruktażowych dla turystów, wydawanie
przewodników turystycznych, publikowanie katalogów dotyczących
turystyki, prowadzenie imprez kulturalnych, imprezy kulturalne, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w celach

(111) 320178
(220) 2018 09 25
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) POLSKA KARMA
(540)

(210) 490953

Kolor znaku: czerwony, biały, ciemnoszary
(531) 03.01.06, 03.01.08, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne, dodatki do żywności i preparaty uzupełniające codzienną dietę dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, 16 materiały drukowane o tematyce dotyczącej zwierząt domowych, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt,
pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, herbaty dla psów i kotów,
ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów,
35 sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych dla zwierząt i towarów dla zwierząt.

Kolor znaku: złoty, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 20.07.01,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 16 książki, podręczniki, śpiewniki.
(111) 320180
(220) 2018 09 27
(210) 491037
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 27
(732) NARODOWE CENTRUM KULTURY, Warszawa, PL.
(540) K KORDEGARDA
(540)

(531) 24.15.01, 24.17.04, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach: afisze, plakaty, albumy, artykuły do pisania, artykuły papiernicze do pisania, bilety, biurowe artykuły papiernicze,
bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, druki, w tym: dzienniki, poradniki,
broszury, katalogi, skrypty książki, drukowane fotografie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, emblematy papierowe, fotografie,
gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty
do kolekcjonowania inne niż do gier, katalogi, kokardy papierowe,
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komiksy, koperty, litografie artystyczne, mapy, materiały do pisania,
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, naklejki, nalepki, notatniki samoprzylepne, notesy, odbitki artystyczne
graficzne, papier listowy, plany, podręczniki, prospekty, pudełka
na pieczęcie i stemple, publikacje drukowane, reprezentacje graficzne, reprodukcje graficzne, reprodukcje graficzne dzieł sztuki, rysunki
graficzne, rysunki i ryciny, ulotki, wydawnictwa, wydruki graficzne,
zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe, materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje wymiennokartkowe, artykuły
biurowe, artykuły do korektorowania i ścierania, artykuły do pisania
i stemplowania, czcionki drukarskie, ołówki, pieczęcie i stemple,
piórniki, spinacze do papieru, taśmy elastyczne do użytku biurowego, 25 apaszki, krawaty, marynarki, nakrycia głowy, koszule, koszulki
z krótkim rękawem, odzież, 41 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, organizowanie konkursów, publikowanie materiałów
drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, tworzenie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, takich
jak teksty naukowe, popularnonaukowe, krytyczne i recenzenckie
oraz edukacyjne, usługi galerii sztuki, usługi galerii sztuki świadczone online, usługi kulturalne i oświatowe, usługi mające na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna oraz usługi związane z prezentacją dóbr kultury,
dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych.
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(111) 320182
(220) 2018 09 28
(210) 491108
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Piwny Fest
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 320183
(220) 2018 10 09
(210) 491465
(151) 2019 04 04
(441) 2018 11 26
(732) BEDNARZ MARIA BENY, Nowa Sól, PL.
(540) Badboys
(510), (511) 43 pizzerie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi barów
i restauracji, usługi restauracyjne.
(111) 320184
(220) 2018 10 10
(210) 491466
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 10
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
(540)

(111) 320181
(220) 2018 09 28
(210) 491107
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) MODLIŃSKI RAFAŁ HEMP ETERNITY, Warszawa, PL.
(540) HEMP ELEMENT
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny
(531) 19.07.25, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr.

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 01.01.10, 01.15.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 przeciwutleniacze do użytku w produkcji farmaceutyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji suplementów diety, witaminy
do użytku w produkcji żywności, witaminy do użytku w produkcji
farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, witaminy dla przemysłu spożywczego, 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, leki
pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, nalewki do celów
medycznych, napary lecznicze, olejki lecznicze, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty witaminowe, preparaty zawierające
aloes do celów farmaceutycznych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych,
środki nasenne, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, suplementy diety dla
zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek
kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, środki uspokajające, środki uspakajające, preparaty weterynaryjne, propolis do celów farmaceutycznych, 22 konopie.

(111) 320185
(220) 2018 10 10
(210) 491467
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 10
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny
(531) 19.07.25, 19.07.06, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(111) 320186
(220) 2018 10 10
(210) 491472
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 10
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
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(540)

Kolor znaku: brązowy, czerwony
(531) 02.09.01, 19.07.25, 19.07.06, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(111) 320187
(220) 2018 10 10
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) ECOVARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miastko, PL.
(540) RenoTherm
(540)

(210) 491479

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, w tym płyty mineralne.
(111) 320188
(220) 2018 10 10
(210) 491482
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) lauroczystek
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze
i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów
medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.
(111) 320189
(220) 2018 10 10
(210) 491495
(151) 2019 04 08
(441) 2018 12 10
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
(540)
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(111) 320190
(220) 2018 10 10
(210) 491494
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) MINOS JAN MACIEJCZYK SPÓŁKA JAWNA, Radom, PL.
(540) APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE
(510), (511) 37 budowanie nieruchomości, budowa budynków, apartamentów, mieszkań, domów, bloków mieszkalnych, konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, nadzór budowlany, informacja
budowlana, konsultacje budowlane, informacja budowlana, usługi
budowlane, naprawcze roboty budowlane, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, usługi doradztwa budowlanego, wynajem narzędzi budowlanych, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych,
wypożyczanie maszyn budowlanych, naprawa maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, udzielanie informacji budowlanych, usługi
inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, nadzór budowlany na miejscu, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi
budowlane i konstrukcyjne, nadzór nad robotami budowlanymi, wynajem stojaków [kozłów budowlanych], usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi montażowe rusztowań budowlanych,
instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, podwodne prace budowlane
i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, konsultacje
w zakresie nadzoru budowlanego, wypożyczanie pojazdów budowlanych do burzenia, informacja o najmie sprzętu budowlanego, usługi
instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, usługi budowlane
w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usuwanie gruzu z budynków [usługi budowlane], usługi mechanicznego
podnoszenia w przemyśle budowlanym, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, naprawa
i konserwacja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych,
usługi szklarskie w zakresie pojazdów budowlanych, spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych, podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, podziemne prace budowlane w zakresie
instalowania rur, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków
elektronicznych, usługi doradcze związane z publicznymi robotami
budowlanymi, udzielanie informacji budowlanych związanych z robotami publicznymi, wznoszenie rusztowań do celów budowlanych
i konstrukcyjnych, wznoszenie szalunków do celów budowlanych
i konstrukcyjnych, doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej
[usługi budowlane], usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii
wodno-lądowej, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, udzielanie informacji
w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi robotami budowlanymi, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie
obiektów inżynierii wodno-lądowej, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych.
(111) 320191
(220) 2018 10 03
(210) 491227
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 10
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, biały, czarny
(531) 19.07.25, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr.

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, złoty,
czerwony, czarny, biały
(531) 11.03.01, 19.03.25, 19.07.02, 21.01.11, 25.07.04, 29.01.15

2478
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, cydr.

(111) 320192
(220) 2018 10 04
(210) 491247
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) PROPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BTS BUILD TO SUIT
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 25.07.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi agencji nieruchomości, usługi
pośrednictwa w obrocie nieruchomości, usługi zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i biurowymi, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agentów zajmujących się zarządzaniem
nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości, usługi wyceny
nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli, usługi dzierżawy
majątku nieruchomego, usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, powierzchni usługowych, magazynowych i biurowych, obsługa
budynków mieszkalnych i biurowych, usługi organizowania finansowania zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie nieruchomości, usługi inwestora zastępczego, usługi
kompanii holdingowej: zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie
majątkiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami,
tworzenie kapitału wspólnego, rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi finansowania nieruchomości,
usługi wyszukiwania nieruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi
nabywania nieruchomości na rzecz osób trzecich, pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, timesharing nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie wynajmu nieruchomości,
organizowanie współwłasności nieruchomości, usługi doradztwa
inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, usługi udzielania informacji o powyższych usługach, 37 konserwacja nieruchomości, budowa
nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, wznoszenie budynków
i nieruchomości, usługi w zakresie budowy i konserwacji, instalowanie oprzewodowania lub okablowania, wyposażenie nieruchomości
komercyjnych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, usługi budowlane: budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie
wnętrz, usługi budowlano-remontowe w zakresie budynków, montaż
rusztowań, izolowanie budynków, usługi murarskie, wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych, instalowanie, naprawy i konserwacja
dźwigów osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów,
zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie, rozbiórka
budynków, budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawy instalacji ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją, wynajem maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek,
42 usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych,
biur i pomieszczeń handlowych, usługi projektowania architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór techniczny), usługi
projektowania budynków, konstrukcji budowlanych, usługi projektowania, projektowania konstrukcji metalowych, doradztwo budowlane
i w zakresie realizacji konstrukcji budowlanych.
(111) 320193
(220) 2018 10 04
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) EDISON SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) PEFexpert

(210) 491266

Nr 8/2019

(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały, szary
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe i programy komputerowe dostępne na stałe z twardego dysku, oprogramowanie
do elektronicznej wymiany danych (EDI) do stosowania na platformach wymiany informacji między przedsiębiorstwami, w portalach
handlowych, do magazynowania danych, przekazywania informacji,
zarządzania informacją oraz automatyzacji procesami w przedsiębiorstwach, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, płyty jako dyski
z nagraniami, sprzęt komputerowy [hardware], urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia, przyrządy i interfejsy (tele)komunikacyjne, serwery, modemy, 35 zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania w zakresie biznesu, analizy kosztów, fakturowanie, sporządzanie wyciągów z konta,
zestawienia statystyczne, usługi podatkowe, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, sprzedaż oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego, 38 usługi telekomunikacyjne,
zwłaszcza telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, poczta elektroniczna, elektroniczna wymiana wiadomości za pomocą czatów, czat-roomy i fora internetowe, przekazywanie wiadomości i wspomagane komputerowo przesyłanie obrazów, tworzenie
dostępu do baz danych, przekazywanie informacji różnego rodzaju
na adresy internetowe, przesyłanie informacji, usługi elektronicznej
wymiany danych, 41 edukacja, nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, 42 udostępnianie usług przechowywania w chmurze, mianowicie udostępnianie programów komputerowych do tworzenia kopii zapasowych w celu ochrony aplikacji
oprogramowania jako usługi [SaaS], odzyskiwania oraz archiwizowania elektronicznych danych klientów, zdalne tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych online, usługi elektronicznego
przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów
i innych danych elektronicznych, elektroniczne przechowywanie
nośników elektronicznych, mianowicie przechowywanie danych
zapisanych na nośnikach optycznych, cyfrowych i magnetycznych,
usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, odzyskiwanie danych komputerowych
i elektroniczne archiwizowanie danych, zapewnianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania nie do pobrania online za pośrednictwem światowej sieci komputerowej do użytku w związku z cyfrowymi usługami archiwizowania, mianowicie przechwytywanie plików
i danych zawierających dane elektroniczne, usługi komputerowe,
mianowicie usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące
oprogramowanie wspomagające tworzenie kopii zapasowych plików i aplikacji, odzyskiwanie plików i aplikacji, transfer lub przesyłanie plików i aplikacji między komputerami, przywracanie plików
i aplikacji oraz kontrolę nad plikami, aplikacjami i sprzętem, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, badania techniczne, instalacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.

Nr 8/2019
(111) 320194
(220) 2018 10 05
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 03
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) Dziki Orzech
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 491316

(531) 03.04.18, 03.04.20, 27.05.01
(510), (511) 29 masło, masło z orzechów, oleje i tłuszcze jadalne,
żywność wytwarzana z olejów i tłuszczy, oleje spożywcze, oliwa
z oliwek, olej sezamowy, olej w sprayu, oliwa w sprayu, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów takich jak: masło,
masło z orzechów, oleje i tłuszcze jadalne, żywność wytwarzana
z olejów i tłuszczy, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, olej sezamowy,
olej w sprayu, oliwa w sprayu, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
(111) 320195
(220) 2018 10 05
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) FUJIYA CO., LTD, Tokio, JP.
(540) PeKO
(540)

(210) 491323

2479

(540)

(531) 03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy
sałatkowe do żywności [sosy), sos picante, sosy zagęszczone, aromaty
w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych
sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy,
czatnej i pasty, przyprawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy w proszku, sosy sałatkowe
do żywności, sos pikantne, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów
w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe
produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
(111) 320198
(220) 2018 10 05
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 03
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) DZIKIE CURRY MANGO
(540)

(210) 491333

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody.
(111) 320196
(220) 2018 10 05
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 03
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) DZIKI RZEPAK
(540)

(210) 491329

(531) 05.13.01, 11.01.05, 03.04.18, 03.04.20, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, żywność wytwarzana z olejów i tłuszczy, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, olej sezamowy, olej
w sprayu, oliwa w sprayu, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
bezpośrednią towarów takich jak: oleje i tłuszcze jadalne, żywność
wytwarzana z olejów i tłuszczy, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, olej
sezamowy, olej w sprayu, oliwa w sprayu, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam,
reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
(111) 320197
(220) 2018 10 05
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 03
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) DZIKI KETCHUP

(531) 03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy
sałatkowe do żywności [sosy], sos picante, sosy zagęszczone, aromaty
w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych
sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy,
czatnej i pasty, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów
takich jak: sosy, keczupy, sosy w proszku, sosy sałatkowe do żywności,
sos pikantne, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku,
dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty
spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie
reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
(111) 320199
(220) 2018 10 05
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 03
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) DZIKI TOMATO BASIL
(540)

(210) 491334

(210) 491332
(531) 03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01

2480
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(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy
sałatkowe do żywności [sosy), sos picante, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne
sosy, czatnej i pasty, przyprawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy w proszku,
sosy sałatkowe do żywności, sos pikantne, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne
sosy, czatnej i pasty, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.

(111) 320200
(220) 2018 10 05
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) Dziko Słodka
(540)

boardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.

(111) 320202
(220) 2018 10 05
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 03
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) DZIKA OLIWA
(540)

(210) 491340

(210) 491335

Kolor znaku: czarny, różowy, biały
(531) 03.04.18, 03.04.20, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04, 09.01.10
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy
sałatkowe do żywności [sosy), sos picante, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne
sosy, czatnej i pasty, przyprawy, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, słodycze
nie lecznicze, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią
towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy w proszku, sosy sałatkowe
do żywności, sos pikantne, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów,
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
(111) 320201
(220) 2018 10 05
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 03
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) DZIKI CHICKEN dziko smaczny
(540)

Nr 8/2019

(210) 491338

(531) 05.13.01, 03.04.18, 03.04.20, 11.01.05, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe
dania warzywne, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią
towarów takich jak gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania warzywne, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama bill-

(531) 03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, żywność wytwarzana z olejów i tłuszczy, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, olej sezamowy, olej
w sprayu, oliwa w sprayu, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
bezpośrednią towarów takich jak: oleje i tłuszcze jadalne, żywność
wytwarzana z olejów i tłuszczy, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, olej
sezamowy, olej w sprayu, oliwa w sprayu, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam,
reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
(111) 320203
(220) 2018 10 08
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) PHARMFACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) COLLAGEN FOR BEAUTY
(540)

(210) 491411

Kolor znaku: jasnoszary, niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.03
(510), (511) 3 kolagen do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne na bazie kolagenu: balsamy, kremy, lotony, maseczki, mleczka, pomady, toniki, zestawy kosmetyków na bazie kolagenu, kosmetyki upiększające, preparaty kosmetyczne do kąpieli, do opalania się,
przeciwsłoneczne i do pielęgnacji skóry na bazie kolagenu.
(111) 320204
(220) 2018 10 08
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) PHARMFACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) PHARMFACTOR
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.04

(210) 491412
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(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, preparaty kosmetyczne do kąpieli, do opalania się, przeciwsłoneczne i do pielęgnacji skóry, kolagen do celów kosmetycznych, preparaty
kosmetyczne na bazie kolagenu: balsamy, kremy, lotony, maseczki,
mleczka, pomady, talk, toniki i woda utleniona do celów kosmetycznych, perfumy, produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do demakijażu i do depilacji, preparaty do golenia,
kredki do oczu, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci,
pomadki odświeżacze w aerozolu do ust, mydła, mydła toaletowe, pasty, proszki i płyny do zębów, wata, patyczki z watą i materiały przylepne do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, 5 farmaceutyczne substancje aktywne do produkcji leków,
suplementów diety i kosmetyków, preparaty białkowe do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych i weterynaryjnych, enzymy do celów medycznych, radioaktywne substancje do celów medycznych, preparaty chemiczne dla celów leczniczych, oleje
lecznicze, balsamy, kremy i maści dla celów leczniczych, mydła lecznicze, preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, tabletki do celów farmaceutycznych, antybiotyki, szczepionki, witaminy, mikroelementy,
preparaty zawierające witaminy, dodatki żywnościowe wzbogacone
witaminami, mikroelementami i pierwiastkami śladowymi, odżywki
do celów farmaceutycznych, artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, dietetyczne i odżywcze preparaty do celów leczniczych, suplementy do żywności i suplementy diety do celów medycznych, środki
farmaceutyczne pochodzenia roślinnego i pszczelego, zioła lecznicze,
35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, aptekach poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: farmaceutyczne
substancje aktywne do produkcji leków, suplementów diety i kosmetyków, preparaty farmaceutyczne, leki, paraleki, kosmetyki, kolagen
do celów kosmetycznych, materiały medyczne, artykuły toaletowe
i wyroby chemiczne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów
wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw i targów
w celach handlowych i promocyjnych, doradztwo i pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

(111) 320205
(220) 2018 10 01
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) 4 LONG LASHES by OCEANIC
(540)

(210) 491124

(531) 27.05.05, 27.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi
w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi,
włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty
na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi.
(111) 320206
(220) 2017 11 29
(210) 479531
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 03
(732) August Storck KG, Berlin, DE.
(540) Śmiejżelki Na Wakacje
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.
(111) 320207
(151) 2019 04 10

(220) 2018 01 30
(441) 2018 10 08

(210) 481748
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(732) CAKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jabłonowo, PL.
(540) ENJOY YOUR LIFE
(510), (511) 25 obuwie w tym buty sznurowane, buty na rzepy, boty,
botki, przeciwdeszczowe w tym gumowe kalosze, buty sportowe
w tym narciarskie, piłkarskie, lekkoatletyczne, do golfa, wspinaczkowe, kolarskie, trampki, tenisówki, korki, biegowe z kolcami, gimnastyczne, taneczne, rekreacyjne, pantofle, sandały, kozaki, buty
na obcasie, buty robocze, buty wizytowe, plażowe, trzewiki, glany,
sztyblety, trapery, mokasyny, do codziennego użytku, dla niemowląt, dla dzieci, wojskowe, półbuty, baletki, balerinki, japonki, klapki,
laczki, kapcie, kierpce, ciżemki, chodaki, drewniaki, koturny, espadryle oraz inne rodzaje obuwia, cholewki do obuwia, wkładki do butów,
getry, nakrycia głowy w tym czapki, kapelusze i jego odmiany, tupecik, kaszkiet, bejsbolówka, dżokejka, beret, kucharska, garnizonowa,
studencka, jarmułka, pilotka, maciejówka, papacha, czepek pływacki, opaski na głowę, chusty, apaszki, termoaktywne nakrycia głowy,
skórzane nakrycia głowy, daszki w tym daszki przeciwsłoneczne,
mitry, sportowe nakrycia głowy, nakrycia głowy dla rybaków, odzież
męska, damska, dziecięca w tym wieczorowa, futrzana, rekreacyjna,
dżinsowa, robocza, codzienna, sportowa, przeciwdeszczowa, tkana,
skórzana, nocna, termoizolacyjna, z imitacji skóry, dla małych dzieci, wojskowa, odzież w tym marynarki, garnitury, spodnie, sukienki,
spódnice, spodenki, kamizelki, palta, płaszcze, peleryny, futra, kurtki,
poszetki, bluzki, kaptury, swetry, pulowery, fartuchy, odzież niemowlęca, odzież dziecięca, golfy, szorty, skafandry, kombinezony, kostiumy kąpielowe, slipy, halki, pończochy, skarpety, rajstopy, rękawiczki,
szale, opaski, apaszki, krawaty, paski do odzieży, wstawki do odzieży, bielizna osobista męska, bielizna osobista damska, koszule męskie i damskie, podkoszulki, piżamy, legginsy, 35 organizowanie
targów i wystaw handlowych, agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dekoracja wystaw sklepowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, druków, prospektów, broszur, katalogów, ulotek, wymienione usługi w zakresie
i w związku z usługami branży odzieżowej i obuwniczej, zarządzanie
i administrowanie w działalności handlowej, zgromadzenie towarów
umożliwiające klientom oglądanie i nabywanie w sklepach detalicznych i hurtowniach z towarami branży odzieżowej i obuwniczej,
organizowanie pokazów towarów, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z towarami branży
odzieżowej i obuwniczej, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami branży odzieżowej i obuwniczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą katalogów
w związku z towarami branży odzieżowej i obuwniczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z nakryciami głowy, związane
z prowadzeniem działalności handlowej w tym pośrednictwo w zawieraniu umów kupna sprzedaży ww. towarów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych w tym przesyłanie handlowej informacji
tekstowej i obrazowej dzięki środkom masowego przekazu w tym
radia, telewizji, sieci internetowej, usługi prowadzenia sklepu i/lub
hurtowni, w których zgromadzono na rzecz osób trzecich różne towary, takie jak: ubiory, bielizna, buty, nakrycia głowy, torby, szaliki,
swetry i inne towary wyżej wymieniane, komputerowe zarządzanie
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 320208
(220) 2018 05 16
(210) 486016
(151) 2019 04 25
(441) 2018 07 16
(732) FOOD & FRIENDS MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BALTHAZAR
(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 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet-wszystkie wyżej
wymienione usługi niezwiązane z handlem i reklamą win, 38 przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych
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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: herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady.

(111) 320209
(220) 2018 06 25
(210) 487492
(151) 2019 03 29
(441) 2018 11 26
(732) DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) Duży Ben-market alkoholowy
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 34 tytoń, przybory
dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami spożywczymi, reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich,
43 bary, restauracje.
(111) 320210
(220) 2018 07 09
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) CZAJKOWSKI PIOTR, Kutno, PL.
(540) TRAIN MOVEMENT
(540)

(210) 487955

Kolor znaku: czarny, granatowy, złoty
(531) 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń
i seminariów.
(111) 320211
(220) 2018 07 23
(151) 2019 04 25
(441) 2018 12 17
(732) KOPCZYK STANISŁAW CLARO, Wieliczka, PL.
(540)
(540)

(210) 488569

Kolor znaku: zielony
(531) 26.02.01, 27.05.21, 29.01.03
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy
wosk do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, kreda do czyszczenia, preparaty do czyszczenia, detergenty inne niż
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, mydła w postaci dezodorantów, preparaty do usuwania
farby, preparaty dla gospodarstwa domowego do usuwania kamienia kotłowego, środki do usuwania lakieru, preparaty do mycia, mydełka, mydła, kora mydłoki do prania, preparaty do odtłuszczania
inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, płyny antypoślizgowe do podłóg, środki do polerowania, środki do nadawania połysku,
preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty
do usuwania rdzy, soda krystaliczna do czyszczenia, płyny do spryskiwaczy szyb, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia,
środki do szorowania, środki zapachowe odświeżające powietrze,
preparaty do czyszczenia tapet, wybielacze, odbarwiacze do celów
kosmetycznych, soda wybielająca, sole wybielające, środki do wy-
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błyszczania stosowane w pralnictwie, środki do wygładzania stosowane w pralnictwie, wywabiacze plam, woda zapachowa, 25 apaszki, bandany na szyję, berety, kwefy, berety, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję,
boty, bryczesy, buty, korki do butów piłkarskich, buty sznurowane,
cholewki do obuwia, chusty, fulardy, czapki, czepki kąpielowe, czubki do butów, dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], espadryle, etole,
fartuchy, fulary, futra, gabardyna jako odzież, garnitury, getry, gorsety, halki, półhalki, kalosze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe, kaptury, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane,
kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki wełniane lub
futrzane z kapturem, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecięce, mankiety, mantyle, stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mufki,
mundury, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony jako odzież, nauszniki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie sportowe, obwódki do obuwia, odzież, odzież dla automobilistów, odzież
dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa,
odzież wodoodporna, okrycia wierzchnie, osłony przed słońcem
(daszki), osłony, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski, pasy do pończoch, pasy do przechowywania pieniędzy, peleryny, pelisy, obuwie piłkarskie, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki jako część garderoby, podszewki gotowe jako część
garderoby, podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, napiętki do pończoch, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice
narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, skarpetki, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, slipy,
spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki,
szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy
do spodni, getrów, pod stopy, togi, trykoty, t-shirty, turbany, woalki,
wyprawka dziecięca [ubrania], wyroby pończosznicze, zapiętki
do obuwia, żakiety pikowane, 35 wynajmowanie maszyn i urządzeń
dla biur, prezentowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, administrowanie hotelami, zarządzanie hotelami, obsługa administracyjna firm na zlecenie, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, doradztwo i pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi z zakresu rekrutacji personelu, dobór
personelu, w tym za pomocą metod psychotechnicznych, pośrednictwo pracy, biura pośrednictwa pracy, usługi agencji pracy, w tym pracy tymczasowej, usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotek, prospektów, broszur, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, usługi reklam korespondencyjnych, przygotowywanie reklam prasowych, usługi reklam radiowych, usługi reklam telewizyjnych, usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni,
oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej artykuły higieniczne,
środki czystości, piasek, sól, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, kredę do czyszczenia, preparaty do czyszczenia, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, mydła w postaci dezodorantów, mydła dezynfekujące, preparaty do usuwania farby, preparaty dla gospodarstwa domowego do usuwania kamienia kotłowego, środki do usuwania lakieru, preparaty do mycia, mydełka, mydła, korę mydłoka
do prania, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, płyny antypoślizgowe do podłóg, środki do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do usuwania rdzy, sodę
krystaliczną do czyszczenia, płyny do spryskiwaczy szyb, ściereczki
nasączane detergentami do czyszczenia, środki do szorowania, środki zapachowe odświeżające powietrze, preparaty do czyszczenia tapet, wybielacze, odbarwiacze do celów kosmetycznych, sodę wybie-
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lającą, sole wybielające, środki do wybłyszczania stosowane
w pralnictwie, środki do wygładzania stosowane w pralnictwie, wywabiacze plam, wodę zapachową, apaszki, bandany na szyję, berety,
kwefy, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy, buty, korki
do butów piłkarskich, buty sznurowane, cholewki do obuwia, chusty,
fulardy, czapki, czepki kąpielowe, czubki do butów, dzianina [odzież],
dżerseje [ubrania], espadryle, etole, fartuchy, fulary, futra, gabardyna,
garnitury, getry, gorsety, halki, półhalki, kalosze, kamizelki, kamizelki
dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe, kaptury, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki
wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie, majtki, majtki
dziecięce, mankiety, mantyle, stroje na maskaradę, maski na oczy
do spania, mufki, mundury, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony,
nauszniki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, obuwie
sportowe, obwódki do obuwia, odzież, odzież dla automobilistów,
odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna, okrycia wierzchnie, osłony przed
słońcem (daszki), osłony, daszki do czapek, palta, pantofle domowe,
pantofle kąpielowe, paski, pasy do pończoch, pasy do przechowywania pieniędzy, peleryny, pelisy, obuwie piłkarskie, piżamy, płaszcze,
płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki,
podszewki, podszewki gotowe, podwiązki, podwiązki do pończoch,
podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, napiętki do pończoch,
pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty, prochowce,
rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe,
sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale,
szaliki, szarfy, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do spodni, getrów, pod stopy, togi, trykoty, t-shirty,
turbany, woalki, wyprawka dziecięca [ubrania], wyroby pończosznicze, zapiętki do obuwia, żakiety pikowane, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi ściągania
czynszów, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
kredytowanie pod zastaw, oszacowanie, wycena majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi
wynajmu mieszkań, usługi wynajmowania pomieszczeń biurowych,
37 nadzór nad budową pawilonów i sklepów targowych, usługi budowlane, usługi budownictwa przemysłowego, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie
i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie dachów, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, usługi doradztwa inżynieryjnego, instalowanie
drzwi i okien, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, izolowanie
budynków, niszczenie szkodników, inne niż w rolnictwie, oczyszczanie dróg, usługi pralnicze, usługi prania bielizny, usługi prania bielizny pościelowej, usługi prania na sucho, usługi prasowania bielizny,
usługi prasowania parowego odzieży, usługi rozbiórki budynków,
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, usługi zabezpieczania budynków przed wilgocią, usługi obsługi basenów kąpielowych, 39 wynajmowanie pojazdów, wypożyczanie samochodów ciężarowych,
wynajmowanie samochodów osobowych, wynajmowanie skuterów,
wynajmowanie łodzi i statków, usługi transportu odpadów, 40 dezodoryzacja powietrza, odświeżanie powietrza, oczyszczanie powietrza, recykling odpadków i odpadów, ścinanie i przycinanie drzew,
spalanie śmieci i odpadków, unieszkodliwianie, przetwarzanie odpadów, upcykling, szycie (produkcja na zamówienie), 44 usługi ogrodnicze, usługi z zakresu ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnacja
trawników, usługi rozsiewania z powietrza lub powierzchni ziemi
nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, 45 doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, usługi dozoru nocnego, usługi stróży nocnych, usługi eskorty, ochrony osobistej, usługi
kontroli bagaży dla celów bezpieczeństwa, usługi kontroli fabryk dla
celów bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie ochrony, usługi w zakresie
ochrony osobistej, usługi badania przeszłości osób.

(111) 320212
(220) 2018 07 26
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) MARKETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Clean PRO
(540)

2483
(210) 488684

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.15.23, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 preparaty do prania, preparaty wybielające i inne substancje stosowane w praniu, preparaty do czyszczenia i sprzątania
budynków i budowli, preparaty do polerowania, preparaty do szorowania, preparaty do ścierania, preparaty do odtłuszczania, preparaty do wywabiania plam, mydła, preparaty do zmiękczania tkanin,
preparaty do czyszczenia rur odpływowych i zlewów, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty nabłyszczające, detergenty, preparaty
do mycia, preparaty do odwapniania i usuwania kamienia kotłowego do celów domowych, preparaty zapobiegające powstawaniu
kamienia kotłowego, rdzy lub zatłuszczeń, 21 uruchamiane ręcznie
narzędzia i przyrządy do użytku domowego, odkurzacze nieelektryczne, polerki nieelektryczne do użytku domowego, pojemniki
z tworzyw sztucznych i/lub metalu (nie wykonane z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi), urządzenia do mycia, sprzątania i czyszczenia budynków, urządzenia i przyrządy do ręcznego sprzątania,
mycia i czyszczenia podłogi, mopy i ich części, kije i uchwyty do mopów, pokrywy do mopów, prasy do mopów, dozowniki do nawilżania ręcznych urządzeń i przyrządów do mycia podłogi, mopy, szczotki, szczotki do zamiatania, szczotki do szorowania, miotły, zmiotki,
narzędzia nieelektryczne przeznaczone do sprzątania, czyszczenia
i mycia, sprzęt i wyposażenie toalet składające się ze szczotek i stojaków, nieelektryczne przyrządy do odpylania, narzędzia, nieelektryczne przyrządy i instrumenty do mycia i czyszczenia grzejników,
nieelektryczne narzędzia, przyrządy i instrumenty do mycia i czyszczenia okien, ściągaczki do wody, skrobaki i skrobaczki do podłóg
i okien, części wyżej wymienionych towarów, szmaty, ścierki i ściereczki do mycia, czyszczenia i sprzątania.
(111) 320213
(220) 2018 08 01
(151) 2019 04 15
(441) 2018 11 13
(732) IDEAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)
(540)

(210) 488886

Kolor znaku: szary
(531) 02.01.01, 29.01.06
(510), (511) 9 automaty samoobsługowe, elektroniczne nośniki
danych wszystkich typów zawarte w klasie 9, w tym: magnetyczne
i optyczne nośniki danych, karty magnetyczne, taśmy magnetyczne,
taśmy magnetyczne dla komputerów, dyski do rejestracji, dyskietki,
dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyski kompaktowe, w tym audio-wideo, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW,
BLU RAY, HD DVD, dyski do rejestracji, dyski kompaktowe, w tym
audio-wideo, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, pamięci komputerowe, nośniki danych w postaci pamięci komputerowej, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, nagrane dyski kompaktowe, komputery, w tym komputery przenośne i inne urządzenia
do przetwarzania danych, sprzęt i akcesoria komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, monitory, w tym monitory komputerowe, klawiatury komputerowe, komputerowe urządzenia wskazujące,
w tym myszy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne,
drukarki komputerowe, napędy dysków do komputerów, modemy,
pamięci komputerowe, skanery, stacje taśm magnetycznych dla
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komputerów, urządzenia do transmisji danych, kable koncentryczne,
kable do połączeń sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, telefony, podzespoły, centrale telefoniczne, dyski obliczeniowe, drukarki
komputerowe, oprogramowane komputerowe, publikacje elektroniczne, urządzenia pomiarowe, alarmy, 42 tworzenie programów
komputerowych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting),
doradztwo w zakresie informatyki, serwis oprogramowania i jego
konserwacja, tworzenie stron internetowych, opinie i ekspertyzy
z zakresu informatyki, usługi inżynieryjne i doradztwo techniczne,
wykonywanie badań i analiz technicznych zakończonych raportami,
projektowanie techniczne i urbanistyczne, prowadzenie badań naukowych, usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, badania i usługi: naukowe, techniczne oraz związane z tym
projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi: mianowicie
monitoring systemów sieciowych dla potrzeb technicznych, hosting
w Internecie treści zapisanych w formie cyfrowej, usługi monitoringu
sieci komputerowych, dostarczanie informacji o działaniu sieci komputerowych, tworzenie oprogramowania sieci umożliwianie czasowego korzystania z oprogramowania innego niż ściągalne w celu
umożliwiania dostępu wielu użytkownikom do globalnej informacyjnej sieci komputerowej dla wyszukiwania, odzyskiwania, przekazywania, operowania i rozpowszechniania różnorodnych informacji,
umożliwianie czasowego korzystania z narzędzi programowych
innych niż ściągalne w celu wspomagania aplikacji programowych
stron trzecich, umożliwianie czasowego korzystania z oprogramowania innego niż ściągalne dla komunikacji poprzez sieci bezprzewodowe, udoskonalanie, projektowanie, doradztwo i konsultacje
dotyczące oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego przystosowanego do potrzeb osób trzecich, projektowanie
i udoskonalanie standardów dla osób trzecich dotyczących projektowania i implementacji oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego i sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie
klientom informacji dotyczących zarządzania projektami komputerowymi, serwis oprogramowania, projektowanie graficzne.

(111) 320214
(220) 2018 08 02
(210) 488956
(151) 2019 03 20
(441) 2018 09 17
(732) BOGUSZ KRZYSZTOF MERRE ORIENTALNE ARTYKUŁY
SPOŻYWCZE, Warszawa, PL.
(540) merre
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 żywność przygotowywana z ryb, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], oleje spożywcze, grzyby konserwowane, konserwowane warzywa, nasiona, przetworzone, owoce konserwowane, owoce w puszkach, pikle, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców, warzywa suszone, owoce przetworzone, papryka,
przetworzona, produkty z suszonych owoców, proszek kokosowy,
suche nasiona roślin strączkowych, suszone grzyby jadalne, suszone
owoce, warzywa przetworzone, pasty do zup, 30 dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, gotowe potrawy na bazie makaronu, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sos sojowy, sosy [przyprawy], marynaty, papryka [przyprawy], przetworzone nasiona do użytku jako
przyprawa, przyprawy, zioła do celów spożywczych, makarony, wermiszel, ryż, tapioka, mąka z tapioki, rośliny strączkowe (mączka z-).
(111) 320215
(220) 2018 08 08
(210) 489132
(151) 2019 04 17
(441) 2018 10 08
(732) ŁUCZYŃSKI TOMASZ FABRYKA ZACISKÓW HAMULCOWYCH,
Mieronice, PL.
(540) elerte where braking begins
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoszary
(531) 15.07.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepie i hurtowni zestawów naprawczych do układów hamulcowych-oraz układów hamulcowych do samochodów ciężarowych, naczep, przyczep i autobusów,
37 usługi w zakresie regeneracji i naprawy układów hamulcowych
do samochodów ciężarowych, naczep, przyczep i autobusów.
(111) 320216
(220) 2018 08 08
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 08
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, PL.
(540) KITCHEN EXPERT
(540)

(210) 489136

(531) 27.05.01, 11.01.09, 09.07.19
(510), (511) 7 urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, urządzenia o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, elektryczne urządzenia czyszczące
do użytku domowego, maszyny i urządzenia do polerowania do użytku domowego, elektryczne, elektryczne urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia do produkcji i przetwarzania żywności
i napojów, szatkownice do warzyw jako maszyny, maszyny i roboty
kuchenne, elektryczne, mieszarki jako urządzenia kuchenne, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego,
suszarki, wirówki i suszarko-wirówki do celów domowych: elektryczne urządzenia kuchenne do przetwarzania żywności, elektryczne
szatkownice do warzyw, elektryczne maszynki do siekania, kuchenne urządzenia elektryczne, narzędzia ręczne, elektryczne, do użytku
podczas przygotowywania potraw, naczynia do serwowania potraw,
tace do podawania potraw, kuchenne urządzenia elektrotechniczne,
odkurzacze, prasownice elektryczne, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne maszynki do mięsa, miksery jako urządzenia kuchenne, elektryczne młynki i wyciskacze soków, nożyczki elektryczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice do chleba,
malaksery, maselnice, rozdrabniarki do odpadów, urządzenia i przyrządy napędzane silnikiem elektrycznym, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, informacja o wymienionych towarach, 8 przyrządy do przygotowywania żywności,
noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręczne
szatkownice kuchenne: ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek, nieelektryczne, żelazka, kuchenne przybory do cięcia części,
akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów,
informacja o wymienionych towarach, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne,
ekspresy do kawy, elektryczne, filtry do kawy, elektryczne, czajniki
elektryczne, naczynia do gotowania, garnki elektryczne, podgrzewacze do potraw, elektryczne garnki do podawania potraw, przybory
do serwowania potraw, formy do wypiekania ciast, elektryczne, frytkownice elektryczne, wyposażenie kuchenne, elektryczne, grzejniki
elektryczne, inhalatory, urządzenia klimatyzacyjne, lodówki, pralki,
instalacje do kąpieli, osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadków
do umywalek i wanien, części i akcesoria do wymienionych urządzeń,
części i akcesoria do instalacji sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne,
żarówki, elektryczne lampy, urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie kuchenne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, informacja o wymienionych towarach,
21 sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, odkurzacze nieelektryczne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły
gospodarstwa domowego, nieelektryczne przybory gospodarstwa
domowego, podpórki pod sztućce, wyroby ceramiczne i szklane dla
gospodarstwa domowego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, miksery domowe, nieelektryczne, blendery, skrobaczki
do użytku domowego, podstawki pod żelazka do prasowania, łopatki kuchenne, przenośne lodówki, nieelektryczne, naczynia do serwo-
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wania potraw, garnki, tace do podawania potraw, patelnie, naczynia
do gotowania, przybory do serwowania potraw, szczotki i, sprzęt
do czyszczenia, rękawice ogrodnicze, części, akcesoria i pojedyncze
elementy do wyżej wymienionych towarów.

(111) 320217
(220) 2018 10 05
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 03
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) DZIKI BBQ
(540)

(210) 491336

(732) JASIŃSKA ZOFIA, Raszyn, PL.
(540) LASH COACHING
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi nauczania, w tym z udostępnieniem książek, kształcenia praktycznego oraz organizowania
i prowadzenia warsztatów i sprawdzianów, usługi wypożyczania
książek, usługi pisania tekstów, usługi organizowania i prowadzenia
zjazdów, konferencji i kongresów, sympozjów, seminarium i konkursów, usługi produkcji filmów, usługi publikacji elektronicznych
(online) książek i periodyków, usługi szkół i wyższych uczelni, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi trenerskie, w tym trenerów
osobistych.
(111) 320220
(220) 2018 08 17
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 08
(732) POLSKA FARMA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków, PL.
(540) DEVELAGRO PROSTE HALE ŁUKOWE
(540)

(531) 03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy
sałatkowe do żywności [sosy), sos picante, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne
sosy, czatnej i pasty, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią
towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy w proszku, sosy sałatkowe
do żywności, sos pikantne, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów,
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne sosy, czatnej i pasty, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
(111) 320218
(220) 2018 10 05
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 03
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) DZIKI CZOSNEK
(540)

2485

(210) 489458

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 26.02.07, 29.01.12
(510), (511) 6 dachy (pokrycia metalowe), 37 budownictwo, hale stalowe, obiekty metalowe i stalowe, obiekty dla rolnictwa.
(111) 320221
(220) 2018 08 17
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 08
(732) POLSKA FARMA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków, PL.
(540) DEVELAGRO PROSTE HALE ŁUKOWE
(540)

(210) 489459

(210) 491337

(531) 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 6 dachy (pokrycia metalowe), 37 budownictwo, hale stalowe, obiekty metalowe i stalowe, obiekty dla rolnictwa.

(531) 03.04.18, 03.04.20, 05.13.01, 11.01.05, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 sosy, keczup [sos], sosy pikantne, sos w proszku, sosy
sałatkowe do żywności [sosy], sos picante, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne
sosy, czatnej i pasty, przyprawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów takich jak: sosy, keczupy, sosy w proszku,
sosy sałatkowe do żywności, sos pikantne, sosy zagęszczone, aromaty w formie sosów w proszku, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, pikantne
sosy, czatnej i pasty, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przygotowanie reklam, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
(111) 320219
(151) 2019 04 16

(220) 2018 08 14
(441) 2018 12 10

(210) 489390

(111) 320222
(220) 2018 09 17
(210) 490662
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 19
(732) BENEDICTUS MEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Piwo Przeora
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, beżowy, brązowy
(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo słodowe, piwo.
(111) 320223
(220) 2018 08 17
(151) 2019 04 16
(441) 2018 10 08
(732) POLSKA FARMA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków, PL.
(540) OVOVILLE

(210) 489461
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(111) 320226
(220) 2018 06 19
(210) 487289
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) SG
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony
(531) 27.05.01, 26.02.07, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 19 domy z prefabrykatów (zestawy do montażu), 37 budownictwo, domy stalowe, obiekty metalowe i stalowe.
(111) 320224
(220) 2018 08 25
(210) 489704
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) ZBÓJNICKIE MOCNE
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, złoty
(531) 02.01.04, 05.13.07, 11.03.03, 25.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo.
(111) 320225
(220) 2018 06 19
(210) 487291
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) SG
(540)

(531) 15.07.03, 18.04.02, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.13.04,
24.13.24, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, wieże wiatrowe, metalowe
konstrukcje wielkogabarytowe: platformy metalowe nieruchome,
suwnice okrętowe z metalu, metalowe konstrukcje i ramy pracujące
w układach technologicznych, napędzane poprzez systemy hydrauliczne i układy zębatek, ściany, pokłady i konstrukcje kratownicowe
z metalu o różnym przeznaczeniu, metalowe konstrukcje urządzeń
przeładunkowych: wywrotnic wagonowych, systemów przenośników, ładowarko-zwałowarek, zwałowarek, kotwice, maszty ze stali,
materiały konstrukcyjne metalowe, 7 mechaniczne urządzenia sterujące do jednostek pływających (statków), silniki okrętowe napędu
głównego, kotły okrętowe główne i pomocnicze, windy okrętowe,
ładunkowe i kotwiczne, żurawie pokładowe, 12 jednostki pływające: statki handlowe-trawlery-przetwórnie, masowce, drobnicowce,
przemysłowe bazy przetwórnie, kontenerowce, zbiornikowce, statki
specjalistyczne, statki pasażerskie, urządzenia sterowe do jednostek pływających (statków), ożebrowanie do jednostek pływających
(statków): wręgi, ramy wręgowe, kadłuby, śruby okrętowe, wózki
transportowe pracujące w układach technologicznych, napędzane
poprzez systemy hydrauliczne i układy zębatek, 37 budownictwo
portowe, usługi stoczniowe, instalacja, konserwacja i naprawy jednostek pływających, maszyn.

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 15.07.03, 18.04.02, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.13.04,
24.13.24, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, wieże wiatrowe, metalowe
konstrukcje wielkogabarytowe: platformy metalowe nieruchome,
suwnice okrętowe z metalu, metalowe konstrukcje i ramy pracujące
w układach technologicznych, napędzane poprzez systemy hydrauliczne i układy zębatek, ściany, pokłady i konstrukcje kratownicowe
z metalu o różnym przeznaczeniu, metalowe konstrukcje urządzeń
przeładunkowych: wywrotnic wagonowych, systemów przenośników, ładowarko-zwałowarek, zwałowarek, kotwice, maszty ze stali,
materiały konstrukcyjne metalowe, 7 mechaniczne urządzenia sterujące do jednostek pływających (statków), silniki okrętowe napędu
głównego, kotły okrętowe główne i pomocnicze, windy okrętowe,
ładunkowe i kotwiczne, żurawie pokładowe, 12 jednostki pływające: statki handlowe-trawlery-przetwórnie, masowce, drobnicowce,
przemysłowe bazy przetwórnie, kontenerowce, zbiornikowce, statki
specjalistyczne, statki pasażerskie, urządzenia sterowe do jednostek pływających (statków), ożebrowanie do jednostek pływających
(statków): wręgi, ramy wręgowe, kadłuby, śruby okrętowe, wózki
transportowe pracujące w układach technologicznych, napędzane
poprzez systemy hydrauliczne i układy zębatek, 37 budownictwo
portowe, usługi stoczniowe, instalacja, konserwacja i naprawy jednostek pływających, maszyn.
(111) 320227
(220) 2018 06 19
(210) 487295
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) SG
(540)

(531) 15.07.03, 18.04.02, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.13.04,
24.13.24, 27.05.17, 27.05.23
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, wieże wiatrowe, metalowe
konstrukcje wielkogabarytowe: platformy metalowe nieruchome,
suwnice okrętowe z metalu, metalowe konstrukcje i ramy pracujące
w układach technologicznych, napędzane poprzez systemy hydrauliczne i układy zębatek, ściany, pokłady i konstrukcje kratownicowe
z metalu o różnym przeznaczeniu, metalowe konstrukcje urządzeń
przeładunkowych: wywrotnic wagonowych, systemów przenośników, ładowarko-zwałowarek, zwałowarek, kotwice, maszty ze stali,
materiały konstrukcyjne metalowe, 7 mechaniczne urządzenia sterujące do jednostek pływających (statków), silniki okrętowe napędu
głównego, kotły okrętowe główne i pomocnicze, windy okrętowe,
ładunkowe i kotwiczne, żurawie pokładowe, 12 jednostki pływające: statki handlowe-trawlery-przetwórnie, masowce, drobnicowce,
przemysłowe bazy przetwórnie, kontenerowce, zbiornikowce, statki
specjalistyczne, statki pasażerskie, urządzenia sterowe do jednostek pływających (statków), ożebrowanie do jednostek pływających
(statków): wręgi, ramy wręgowe, kadłuby, śruby okrętowe, wózki
transportowe pracujące w układach technologicznych, napędzane
poprzez systemy hydrauliczne i układy zębatek, 37 budownictwo
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portowe, usługi stoczniowe, instalacja, konserwacja i naprawy jednostek pływających, maszyn.

(111) 320228
(220) 2018 09 17
(210) 490663
(151) 2019 04 01
(441) 2018 11 19
(732) BENEDICTUS MEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Piwo Opata
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, beżowy, brązowy
(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo słodowe, piwo.
(111) 320229
(220) 2018 09 17
(210) 490665
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 19
(732) BENEDICTUS MEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Piwo Szafarza
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy
(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 32 piwo słodowe, piwo.
(111) 320230
(220) 2018 09 18
(210) 490699
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, Warszawa, PL.
(540) AMW
(510), (511) 13 broń palna, lufy karabinowe, broń palna sportowa,
rewolwery, zamki do broni palnej, karabiny maszynowe, pistolety.
(111) 320231
(220) 2018 09 18
(210) 490706
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, PL.
(540) POLAND VODKA PURE POLISH PREMIUM QUALITY
(540)

(540)

(531) 09.03.09, 27.05.01
(510), (511) 6 drzwi aluminiowe, 19 drzwi lustrzane, drzwi drewniane, drzwi niemetalowe, drzwi szklane, drzwi winylowe, drzwi
ochronne niemetalowe, niemetalowe obicia drzwi, 20 papierowe
drzwi działowe, drzwi do szaf, drzwi do mebli, 37 montaż drzwi.
(111) 320233
(220) 2018 09 19
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 26
(732) ROMANIK SEBASTIAN, Jajkowice, PL.
(540) mega OKNA
(540)

(210) 490723

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 bramy metalowe, bramy garażowe metalowe, bramy segmentowe metalowe, drzwi metalowe, okna metalowe, okna
aluminiowe, osprzęt do okien metalowy, okna skrzynkowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, ościeżnice metalowe, zamknięcia
do okien, metalowe, parapety metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolety wewnętrzne metalowe, zamknięcia do okien, zawiasy metalowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, żaluzje metalowe, 19 bramy
niemetalowe, bramy garażowe niemetalowe, bramy segmentowe
niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe,
okna drewniane, okna z PVC, okna niemetalowe, parapety niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe
i nietekstylne, żaluzje niemetalowe, 37 usługi montażu okien, drzwi,
bram, instalowanie drzwi i okien, czyszczenie okien, montaż rolet
wewnętrznych i zewnętrznych.
(111) 320234
(220) 2018 09 19
(210) 490750
(151) 2019 04 23
(441) 2019 01 07
(732) PENDRAKOWSKI GUSTAW SILVER LINE, Warszawa, PL.
(540) SilverLine
(510), (511) 14 biżuteria, kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne, łańcuszki jubilerskie, srebro, złoto, wisiorki, wyroby jubilerskie,
kolczyki, ozdoby z żółtego bursztynu, wisiorki z bursztynu będące
biżuterią, wisiorki z aglomerowanego bursztynu (ambriodu) będące
biżuterią, biżuteria z kryształu, wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywanego metalami szlachetnymi, 20 bursztyn, szkatułki
z bursztynu, statuetki z bursztynu, dzieła sztuki z bursztynu.
(111) 320235
(220) 2018 09 19
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 26
(732) ALI MATEUSZ BLACK PANTHER, Zgierz, PL.
(540) Black Panther
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, srebrny, złoty
(531) 24.05.07, 03.07.01, 24.01.09, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódka,która spełnia wymogi określone w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego
Polska wódka/Polish/vodka.
(111) 320232
(220) 2018 09 19
(210) 490761
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 26
(732) KOMANDOR ŚLĄSK SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) DDS

2487

Kolor znaku: czarny, zielony, złoty
(531) 03.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 490756
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(111) 320236
(220) 2018 09 20
(210) 490768
(151) 2019 03 21
(441) 2018 11 19
(732) BIELAŃSKA ALEKSANDRA PEGO PERE, Warszawa, PL.
(540) S SPIRATEK
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 27 dywany, dywaniki łazienkowe, dywany modlitewne,
podkłady dywanowe, dywaniki futrzane, chodniki dywanowe, wykładziny podłogowe, maty łazienkowe, dywaniki podłogowe do samochodów, dywany i maty samochodowe, płytki dywanowe, materiały antypoślizgowe do użytku z dywanami.
(111) 320237
(220) 2018 09 20
(210) 490774
(151) 2019 04 17
(441) 2019 01 03
(732) WĘGLOKOKS STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) WĘGLOKOKS STAL
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami stal surowa, stal we wlewkach, metale
nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy
szlaków kolejowych, rury i rurki metalowe, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach takie jak: blachy, blachy gorącowalcowane w kręgach, slaby i kęsiska jako materiały wsadowe
do wyrobów hutniczych, rudy (kruszce), 40 obróbka metali cieplna,
mechaniczna i plastyczna, obróbka mechaniczna skrawaniem, obróbka cieplna wyrobów hutniczych, elementów maszyn, urządzeń
hutniczych i budowlanych, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie elementów: rur stalowych, zbiorników, wyrobów hutniczych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania.
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o składowaniu, transporcie, pakowanie towarów, rozładunek, wynajmowanie magazynów, usługi kurierskie, transport rzeczy, dystrybucja paczek.

(111) 320239
(220) 2018 09 20
(210) 490789
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 26
(732) MORIC CELINA, MORIC KAZIMIERZ MORIC DRZWI SPÓŁKA
CYWILNA, Czyżowice, PL.
(540) Klea
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 drzwi wewnętrzne, niemetalowe.
(111) 320240
(220) 2018 09 21
(210) 490845
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) OLE SOLE!
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
30 zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, mąka sojowa i produkty spożywcze na bazie mąki sojowej, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka
i produkty spożywcze z roślin zbożowych, wyroby piekarnicze, płatki
zbożowe suszone, wyroby cukiernicze, słodycze, muesli, lody, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy, sos sojowy, przyprawy, lód, kasza manna, kasza owsiana, mąka
owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, makarony, ryż, żywność
dietetyczna pochodzenia roślinnego nie do celów leczniczych.
(111) 320241
(220) 2018 09 05
(210) 490182
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 10
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL Samo dobro GWARANCJA 100% jakości Jedynki
(540)

(111) 320238
(220) 2018 09 20
(210) 490781
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 26
(732) WNĘKOWICZ ANTONI DOMA SERVICES, Sękocin Stary, PL.
(540) DOMA Services
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 24.15.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 agencje transportowe, transport, pakowanie i składowanie towarów, dostarczanie towarów, organizowanie podróży,
dostarczanie towarów-zaopatrzenie, informacja o transporcie, usługi świadczone przez kierowców, transport przedmiotów wartościowych, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi,
transport samochodowy, usługi przewozowe, usługi związane z wynajmem środków transportu, usługi związane z rozładunkiem, usługi
związane z pakowaniem towarów przed wysyłką, ochrona transportu, konwojów, usługi dotyczące kontroli pojazdów lub towarów
przed transportem, spedycja, logistyka-transport, organizowanie
podróży, obsługa transportowa, magazynowanie, przechowywanie
towarów, transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, informacja

Kolor znaku: złoty, jasnobrązowy, czerwony, ciemnoniebieski,
biały
(531) 03.07.04, 05.07.01, 24.03.18, 25.01.01, 26.02.01, 26.04.02,
26.04.04, 26.07.25, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, mięso z indyka, wyroby wędliniarskie, wędzone mięso z indyka, szynki, wędliny w postaci
mielonki, wyroby garmażeryjne, mrożonki zawarte w tej klasie, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzieniem, mięso z indyka
w galarecie, wędliny, dania mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi
gastronomiczne, catering.
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(111) 320242
(220) 2018 09 11
(151) 2019 04 24
(441) 2018 11 19
(732) HALA KOSZYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KOSZYKI BIURA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 490381

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.13.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sekretariatu, usługi sekretarskie i biurowe,
usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi biurowe, wynajmowanie urządzeń, sprzętu 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, usługi planowania spotkań biznesowych, doradztwo
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności na rzecz organizacji
non profit, fundacji oraz instytucji pozarządowych, 36 zarządzanie
nieruchomościami, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, wynajem
pomieszczeń komercyjnych, wynajem pomieszczeń gospodarczych
na potrzeby działalności biurowej, organizacja najmu nieruchomości handlowych, wynajem oraz udostępnianie powierzchni biurowej
oraz komercyjnej na potrzeby działalności fundacji, instytucji non-profit oraz instytucji pozarządowych, finansowanie organizacji non
profit, fundacji oraz instytucji pozarządowych, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, zbieranie oraz przekazywanie funduszy na cele dobroczynne.
(111) 320243
(220) 2018 09 11
(210) 490393
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) M.SKRZYPIEC I Z. SZPILKA PARAM SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) PARAM
(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 (filharmonii, orkiestr, chórów), prowadzenie promocji sprzedaży dla osób trzecich, 40 wywoływanie filmów
fotograficznych, fotochemigrafia, obróbka taśm filmowych, skład
fotograficzny, kopiowanie zdjęć, usługi drukarskie, druk sitowy, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie rysunków,
usługi poligraficzne, 41 wydawanie książek, działalność wydawnicza
inna niż reklamowa, organizowanie kursów korespondencyjnych,
pokazy kształcenia praktycznego, poprawianie kondycji zdrowotnej w klubach zdrowia, usługi instruktorów gimnastyki, prowadzenie ogrodów zoologicznych, botanicznych, działalność edukacyjna
na rzecz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody, organizowanie kampanii informacyjnych, seminariów, dyskusji panelowych, 44 gabinety lekarskie, kliniki (lecznice), sanatoria, usługi opieki
medycznej, gabinety dentystyczne.
(111) 320244
(220) 2018 09 11
(210) 490400
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) ATMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ATMA
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(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.

(111) 320245
(220) 2018 09 12
(210) 490442
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) MEDIA DATA MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mdm media data mind
(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,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „piać za kliknięcie”, 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 pośrednic-
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twa 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) 320246
(220) 2018 09 17
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) Cold Jet ApS (IceTech ApS), Bramming, DK.
(540) ICETECH
(540)

(210) 490647

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej do usuwania zanieczyszczeń z różnych typów powierzchni, zmiany właściwości różnych typów powierzchni lub do oddzielania poszczególnych elementów, dysze do wyżej wymienionych urządzeń, części
konstrukcyjne do wszystkich wyżej wymienionych, 11 sprzęt do wytwarzania mieszanin oziębiających i składników mieszanin oziębiających, części konstrukcyjne do sprzętu do wytwarzania mieszanin
oziębiających i składników mieszanin oziębiających.
(111) 320247
(220) 2018 09 17
(210) 490654
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) OBERNIKOWICZ BARTOSZ, Starogard Gdański, PL.
(540) BURGERS Fresh Gordon EST. 2013
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.13, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 43 usługi gastronomiczne, bary, kawiarnie, restauracje, stołówki.
(111) 320248
(220) 2018 09 17
(210) 490657
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 26
(732) „AGRO-DANMIS” GRAMOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Bukowiec, PL.
(540) Danmis
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, żółty
(531) 03.04.11, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 sery, zwłaszcza kozie, produkty na bazie mleka.
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(111) 320249
(220) 2018 09 17
(210) 490661
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 19
(732) BENEDICTUS MEMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Piwo MNISZE
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary, czarny
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo słodowe, piwo.
(111) 320250
(220) 2018 09 24
(210) 490877
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) KRAKOWSKA FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) SPARTA AGENCJA PRACY
(540)

Kolor znaku: czerwony, złoty, biały
(531) 23.05.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi pracy tymczasowej, działalność związana z rekrutacją, selekcją i udostępnianiem pracowników, ocena kompetencji zawodowych, monitorowanie rynku pracy i wynagrodzeń, audyt
personalny, pośrednictwo w poszukiwaniu pracy i personelu, usługi
wynajmu personelu-leasing pracowników, opracowywanie CV, prowadzenie komputerowych baz danych i udostępnianie informacji
zawartych w tych bazach, pozyskiwanie informacji do baz danych,
kompilacje informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, powielanie dokumentów,
usługi administracyjne, produkcja filmów reklamowych, produkcja
programów typu telezakupy, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, badanie rynku i opinii
publicznej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach handlowych
i reklamowych, sprzedaż artykułów przemysłowych spożywczych,
tytoniowych, leków, pojazdów, maszyn i urządzeń, opracowywanie
analiz, raportów i ekspertyz dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej, zarządzania, obsady personelu, spraw pracowniczych,
wynagrodzeń, list płac, zeznań podatkowych, analiza kosztów, sporządzanie prognoz ekonomicznych, wycena działalności handlowej
i gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, ekspertyzy w zakresie działalności handlowej i gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, usługi związane reprezentowaniem interesów
osób trzecich, usługi agencji eksportowo importowej, pomoc w postępowaniu przed organami podatkowymi, wprowadzanie na rynek
nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, wycena znaków towarowych, usługi w zakresie informacji handlowej, promocji,
marketingu i organizacji sprzedaży, usługi związane z organizowaniem sieci handlowych, gastronomicznych, hotelarskich, ochrony
zdrowia, służących rozrywce, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń, pokazy towarów, usługi w zakresie dekoracji wystaw
i witryn sklepowych, organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, usługi agencji reklamowej, reklama
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bilboardowa, reklama naścienna, tworzenie tekstów reklamowych,
pisanie scenariuszy, wynajmowanie nośników reklamowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą
środków elektronicznych, wynajmowanie dystrybutorów, maszyn,
urządzeń, materiałów reklamowych, stoisk handlowych i wystawienniczych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi
programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych
i/lub reklamowych, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów
handlowych, obiektów handlowych, biurowych, usługowych, związanych z rozrywką i ochroną zdrowia, wynajem powierzchni handlowych w centrach handlowo-rozrywkowych i ich administrowanie,
wynajem biur do coworkingu, zbieranie czynszu, usługi wyceny
powierzchni w centrach handlowo-usługowo-biurowo-rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne,
usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu
nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja
talonów, kuponów i bonów wartościowych, w tym w związku z programami lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych w związku
z programami motywacyjnymi, usługi developerskie w zakresie:
pośrednictwa w kredytowaniu związanym z pozyskaniem gruntu,
budowaniem oraz sprzedażą domów i lokali mieszkalnych lub obiektów użytkowych, sporządzanie kosztorysów i analiz finansowych,
pożyczki pod zastaw, wycena biżuterii, dzieł sztuki, antyków, zbiorów numizmatycznych, znaczków, wyceny fiskalne, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, zarządzanie finansami, usługi pośrednictwa
finansowego, usługi akturialne, usługi banków oszczędnościowych,
usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, faktoring, doradztwo
w sprawach długów, sponsoring finansowy, informacje giełdowe,
informacje o ubezpieczeniach, informacje dotyczące kwestii emerytalnych, informacje finansowe.

(111) 320251
(220) 2017 11 23
(210) 479342
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) JUSTDRIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Just Drive
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 9 platformy oprogramowania w dziedzinie zakupów
na abonament, aplikacje programowe do zakupu paliwa przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z odroczonym terminem
płatności i/lub w ramach abonamentu, aplikacje programowe do zastosowania przy usługach wynajmu samochodu wraz z jego ubezpieczeniem, serwisem (w tym naprawą, przeglądem, konserwacją),
myciem, paliwem przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z odroczonym terminem płatności i/lub w ramach abonamentu, oprogramowanie i aplikacje do dokonywania transakcji finansowych (w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) przy użyciu
kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane informacje, oprogramowanie i aplikacje w zakresie obsługi transakcji finansowych (w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych)
i do przesyłania danych przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane informacje związane z zakupem paliwa do określonego limitu kredytowego, oprogramowanie
i aplikacje do przeprowadzania transakcji finansowych przy użyciu
kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane informacje w celu realizacji zakupów do wyznaczonego limitu
kredytowego na karcie umożliwiając późniejsze dokonanie zapłaty,
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oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do dokonywania transakcji finansowych (w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych)
przy użyciu kart kodowanych (wirtualnych i fizycznych), kodowane
karty magnetyczne upoważniające/umożliwiające dokonywanie
zakupów na kredyt i/lub z odroczonym terminem płatności, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń, w szczególności terminali kartowych, urządzeń mobilnych, umożliwiające transakcje finansowe
i do przesyłania danych elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje
do transmisji danych, oprogramowanie i aplikacje do przetwarzania
danych, aplikacje programowe do zarządzania informacjami, transmisji danych, zarządzania danymi, karty kodowane i karty chipowe
(programowalne), karty będące nośnikami danych, magnetyczne
karty płatnicze, kodowane karty płatnicze, kodowane przedpłacone karty płatnicze, kodowane karty lojalnościowe, magnetyczne,
optyczne i elektroniczne nośniki danych, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, sprzęt i urządzenia do odczytywania
i wydobywania informacji i danych z kart, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane optycznie, magnetycznie, elektronicznie, 16 karty kredytowe i płatnicze, karty przedpłacone do zakupów, kodowane niemagnetyczne, papier i karton, druki, publikacje
drukowane, biuletyny [materiały drukowane], bony towarowe, bony
upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki],
druki, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka
do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki
kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
publikacje promocyjne i reklamowe, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub
kartonu, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami z odroczonym terminem płatności przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych)
w ramach abonamentu z wykorzystaniem aplikacji programowych,
usługi zakupu i sprzedaży pojazdów przy użyciu kart flotowych
(wirtualnych i fizycznych) w ramach abonamentu z wykorzystaniem
aplikacji programowych, organizacja, administrowanie i zarządzanie
w zakresie zakupu produktów i usług w ramach abonamentu, przy
użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z wykorzystaniem
aplikacji programowych, usługi w zakresie zarządzania bazami danych, usługi elektronicznego przetwarzania danych, gromadzenie
danych, kompilacja i systematyzacja informacji do komputerowych
baz danych, komputerowe przetwarzanie danych, rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich za pomocą aplikacji programowych, zarządzanie programami lojalnościowymi i promocyjnymi,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, informacje i doradztwo w zakresie wymienionych usług,
36 usługi w zakresie obsługi kart flotowych (wirtualnych i fizycznych)
przy użyciu aplikacji programowych, obsługa kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) upoważniających do zakupów w ramach abonamentu przy użyciu aplikacji programowych, elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
oraz przetwarzanie transakcji płatniczych, w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z wykorzystaniem aplikacji programowych, przetwarzanie
transakcji kartą debetowa, kredytową, obciążeniową na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie rozliczeń transakcji z odroczonym terminem płatności, przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych)
z wykorzystaniem aplikacji programowych, usługi w zakresie obsługi
kart debetowych, kart rabatowych, usługi abonamentowe w zakresie usług ubezpieczeniowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego,
konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 37 usługi
świadczone przez stacje obsługi samochodów, między innymi w zakresie napraw, przeglądu, tankowania, czyszczenia, mycia, konserwacji samochodów oraz pośrednictwo w dziedzinie wymienionych
usług, także w ramach usług abonamentowych, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 39 usługi wynajmu samochodów, parkowania i przechowywania pojazdów oraz pośrednictwo
w dziedzinie wymienionych usług, także w ramach usług abonamentowych, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług,
42 projektowanie, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
i aplikacji dla potrzeb administrowania i zarządzania systemami
transakcji bezgotówkowych i/lub usług abonamentowych przy
użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych), oprogramowanie
i aplikacje do przeprowadzania transakcji finansowych przy użyciu
kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowa-
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ne informacje w celu realizacji zakupów do wyznaczonego limitu
kredytowego na karcie umożliwiając późniejsze dokonanie zapłaty,
usługi w zakresie oprogramowania informatycznego elektronicznych transakcji umożliwiających dokonywanie zakupów z odroczonym terminem płatności przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) w ramach określonego abonamentu, tworzenie rozwiązań
informatycznych do przeprowadzania transakcji finansowych (w tym
rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) przy użyciu kart flotowych
(wirtualnych i fizycznych), kart kodowanych, kart magnetycznych,
kart chipowych, tworzenie rozwiązań informatycznych do wykonywania transakcji finansowych (w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) i do przesyłania danych elektronicznych, aplikacje programowe do odczytywania i wydobywania informacji i danych z kart
będącymi nośnikami danych, rozwój i wdrażanie oprogramowania
komputerowego w zakresie wymienionych usług, usługi doradztwa
informatycznego, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych
usług.

(111) 320252
(220) 2018 12 20
(210) 494133
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) OMNIOXY
(510), (511) 9 komory dekompresyjne (hiperbaryczne), hiperbaryczne komory tlenowe, nie do celów medycznych, 10 hiperbaryczne
komory tlenowe do celów medycznych, koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, aparatura do leczenia dolegliwości płucnych,
aparatura medyczna do leczenia chorób układu oddechowego, aparatura medyczna wspomagająca oddychanie, generatory ozonu
do użytku przy przeprowadzaniu terapii ozonem, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia do ćwiczeń do celów
medyczno-rehabilitacyjnych, 44 wypożyczanie komór dekompresyjnych (hiperbarycznych), wynajem sprzętu do celów medycznych,
usługi medyczne.
(111) 320253
(220) 2018 11 23
(210) 493007
(151) 2019 05 31
(441) 2019 01 28
(732) LEM TOMASZ, Kraków, PL.
(540) LEM
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje I dane, w tym
oprogramowanie, programy komputerowe, książki audio, czytniki
książek cyfrowych, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki audio, gry video i gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry telewizyjne, 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,
programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie
multimedialnej, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 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,
16 wydawnictwa książkowe, wydawnictwa prasowe, książki, plakat,
publikacje drukowane, czasopisma, fotografie, rysunki, portrety,
afisze, plakaty, akwarele, ilustracje, postery i mapy, karty pocztowe,
kalendarze, albumy, materiały do pisania, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały reklamowe, 28 zabawki, gry, urządzenia do gier, roboty zabawkowe, gry planszowe,
figurki do zabawy, zabawki elektroniczne, maszyny do gry, układanki, puzzle, misie pluszowe, 38 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, 41 usługi wydawnicze: wydawanie audiobooków, publikowanie książek, wypożyczanie książek audio, wydawanie książek
i czasopism w postaci elektronicznej, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, audiobooków, czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, edukacja, muzea (usługi) wystawy, wystawy
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(organizacja) związane z kulturą lub edukacją organizowanie, obsługa i prowadzenie: konferencji, kongresów, zjazdów, organizowanie,
seminariów, sympozjów, warsztatów, organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, produkcja: filmów innych niż reklamowe,
mikrofilmów, programów radiowych i telewizyjnych, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie książek, audiobooków, czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, wystawy, wypożyczanie książek,
fotografie, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla
użytkowników sieci, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, teleturnieje o tematyce muzycznej, konkursy muzyczne, programy muzyczne, produkcja muzycznych filmów wideo, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej,
produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych gry świadczone on-line, produkcja gier komputerowych, gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, udostępnianie gry komputerowej,
do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, usługi parków rozrywki, centra rozrywki, usługi organizowania
i prowadzenia imprez rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania
i prowadzenia koncertów, usługi produkcji widowisk i przedstawień
teatralnych.

(111) 320254
(220) 2018 12 13
(210) 493828
(151) 2019 06 03
(441) 2019 02 11
(732) KWIATKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Katowice, PL.
(540) KATOSFERA
(510), (511) 9 oprogramowanie do publikowania ogłoszeń za pośrednictwem Internetu, publikacje elektroniczne, oprogramowanie
komputerowe i oprogramowanie na urządzenia przenośne, 35 rozpowszechnianie ogłoszeń i ogłoszeń reklamowych, zamieszczanie
ogłoszeń dla osób trzecich, w tym w przestrzeni on-line, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, wynajem przestrzeni reklamowej
on-line, udostępnianie przestrzeni w Internecie oraz udostępnienia
miejsca na stronach internetowych na ogłoszenia oraz reklamę towarów i usług, zapewnienie przestrzeni ogłoszeniowej i reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, pośrednictwo w zakresie
reklamy, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo w kontaktach na kupno i sprzedaż produktów, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, 41 publikacja gazet elektronicznych online, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
usługi w zakresie publikowania online.
(111) 320255
(220) 2018 11 16
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) DILLING ELŻBIETA DILTEX, Warszawa, PL.
(540) SHAkEing
(540)

(210) 492753

Kolor znaku: biały, żółty, niebieski
(531) 11.03.01, 11.03.02, 11.03.06, 24.09.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kremy czekoladowe, mrożone kremy budyniowe,
wyroby piekarnicze zawierające kremy, ciasta, lody, sosy owocowe,
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32 napoje owocowe, koncentraty soków owocowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi związane z restauracjami i barami oraz usługi gastronomiczne, prowadzenie kawiarni, kafeterii
i innych lokali lub obiektów zajmujących się dostarczaniem żywności, napojów i koktajli mlecznych gotowych do spożycia, przyrządzanie i dostarczanie żywności, napojów i koktajli mlecznych.

(111) 320256
(220) 2018 11 16
(210) 492758
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) SIKORSKA-IWAŃSKA ALEKSANDRA, MODERACKA SANDRA
SKIN CLINIC SPÓŁKA CYWILNA, Płock, PL.
(540) SC SKIN CLINIC
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.02.01, 26.02.07
(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,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 320257
(220) 2018 07 17
(210) 488289
(151) 2019 03 15
(441) 2018 10 22
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ADAXIB
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, przeciwzapalne i przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 320258
(220) 2016 02 25
(210) 452740
(151) 2017 11 17
(441) 2016 06 06
(732) MAGDALENA WYSZOMIERSKA, MELANIA WYSZOMIERSKA
MOYE SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) MOYE
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, środki
toaletowe, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, kapelusze, 35 usługi w zakresie handlu następującymi towarami: olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, środki toaletowe, odzież, nakrycia głowy,
obuwie, kapelusze, usługi informacyjne dla konsumentów.
(111) 320259
(220) 2018 06 19
(210) 487287
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) SG
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.12, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 24.13.04, 24.13.24,
27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 15.07.03, 18.04.02
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, wieże wiatrowe, metalowe
konstrukcje wielkogabarytowe: platformy metalowe nieruchome,
suwnice okrętowe z metalu, metalowe konstrukcje i ramy pracujące
w układach technologicznych, napędzane poprzez systemy hydrauliczne i układy zębatek, ściany, pokłady i konstrukcje kratownicowe
z metalu o różnym przeznaczeniu, metalowe konstrukcje urządzeń
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przeładunkowych: wywrotnic wagonowych, systemów przenośników, ładowarko-zwałowarek, zwałowarek, kotwice, maszty ze stali,
materiały konstrukcyjne metalowe, 7 mechaniczne urządzenia sterujące do jednostek pływających (statków), silniki okrętowe napędu
głównego, kotły okrętowe główne i pomocnicze, windy okrętowe,
ładunkowe i kotwiczne, żurawie pokładowe, 12 jednostki pływające: statki handlowe-trawlery-przetwórnie, masowce, drobnicowce,
przemysłowe bazy przetwórnie, kontenerowce, zbiornikowce, statki
specjalistyczne, statki pasażerskie, urządzenia sterowe do jednostek pływających (statków), ożebrowanie do jednostek pływających
(statków): wręgi, ramy wręgowe, kadłuby, śruby okrętowe, wózki
transportowe pracujące w układach technologicznych, napędzane
poprzez systemy hydrauliczne i układy zębatek, 37 budownictwo
portowe, usługi stoczniowe, instalacja, konserwacja i naprawy jednostek pływających, maszyn.

(111) 320260
(220) 2018 11 16
(210) 492766
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 27
(732) Citigroup Inc., Nowy Jork, US.
(540) CITI REWARDS+
(510), (511) 35 promocja sprzedaży kont z kartami kredytowymi,
oraz promocja sprzedaży towarów i usług osób trzecich za pomocą
programów lojalnościowych, zwrotów i motywacyjnych w odniesieniu do kart kredytowych, promocja sprzedaży towarów i usług stron
trzecich poprzez zapewnianie punktów zakupowych za używanie
kart kredytowych jako część programów lojalnościowych, zwrotów
i motywacyjnych, usługi nieobjęte pierwszeństwem: usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie informacji
handlowej, usługi organizowania targów i wystaw handlowych,
przetwarzanie danych do celów administracyjnych, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, 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, 36 usługi w zakresie kart kredytowych, usługi
nieobjęte pierwszeństwem: usługi finansowe, monetarne i bankowe,
bankowość domowa [home banking], usługi ubezpieczeniowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, obsługa płatności,
usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi
kredytów finansowych, finansowanie pożyczek, usługi w zakresie
informacji kredytowej, inwestycje finansowe, karty bankowe, karty
debetowe i usługi elektronicznych kart płatniczych, usługi elektronicznych kart płatniczych, przetwarzanie płatności za pomocą kart
kredytowych, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowych baz danych, udzielanie
informacji dotyczących transakcji dokonywanych za pomocą kart
kredytowych, wypożyczanie, wynajmowanie i dzierżawa sprzętu
do przetwarzania kart finansowych, usługi związane z rachunkami
bankowymi i rachunkami oszczędnościowymi, usługi informacyjne
związane z bankowością, usługi w zakresie informacji kredytowej,
usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi informacji finansowych związanych z zagubionymi kartami kredytowymi.
(111) 320261
(220) 2018 11 16
(210) 492774
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 27
(732) LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN EUGENIUSZ, Warszawa, PL.
(540) Lubomirski FESTIVAL
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
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(510), (511) 41 organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych.

(111) 320262
(220) 2018 11 16
(210) 492778
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 27
(732) KOZIK ALEKSANDER, JAROS MARCIN KOJAR SPÓŁKA
CYWILNA, Opole, PL.
(540) MEMY IMPREZOWA GRA KARCIANA DLA OKROPNYCH LUDZI,
KTÓRZY WIEDZĄ JAK SIĘ DOBRZE BAWIĆ
(540)

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 28 karty do gry, gry planszowe.
(111) 320263
(220) 2018 11 16
(210) 492782
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 27
(732) DOROCHOWICZ BARTŁOMIEJ SILVER HAZE SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA, Skroniów, PL.
(540) Conflict SHOP
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku z odzieżą,
akcesoriami i dodatkami odzieżowymi za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 320264
(220) 2018 11 21
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 03
(732) MIA ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła, PL.
(540) Mia ROCK
(540)

(210) 492913

(531) 18.01.19, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna
osobista, body [bielizna], bokserki, botki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy],
długie luźne stroje, dzianina [odzież], garnitury, getry [ochraniacze]
zakładane na buty, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kaptury
[odzież], kąpielówki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ra-
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miączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie plażowe, ocieplacze,
odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski
[odzież], pelerynki, pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki
bez rękawów, podkoszulki sportowe, poncza, pończochy, pulowery,
rajstopy, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szlafroki, śliniaki
niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, wyprawki dziecięce
[odzież], wyroby pończosznicze.

(111) 320265
(220) 2018 11 21
(210) 492921
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) MIA ROCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła, PL.
(540) Mia Rock
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna
osobista, body [bielizna], bokserki, botki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy],
długie luźne stroje, dzianina [odzież], garnitury, getry [ochraniacze]
zakładane na buty, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kaptury
[odzież], kąpielówki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie plażowe, ocieplacze,
odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski
[odzież], pelerynki, pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki
bez rękawów, podkoszulki sportowe, poncza, pończochy, pulowery,
rajstopy, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szlafroki, śliniaki
niepapierowe, śliniaki z rękawami, nie z papieru, wyprawki dziecięce
[odzież], wyroby pończosznicze.
(111) 320266
(220) 2018 11 23
(210) 493017
(151) 2019 04 25
(441) 2019 01 03
(732) ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Chorzów, PL.
(540) AZOPLON
(510), (511) 1 nawozy organiczne, nawozy nieorganiczne, nawozy
sztuczne, nawozy wieloskładnikowe, mocznik.
(111) 320267
(220) 2018 08 28
(151) 2019 03 27
(441) 2018 11 19
(732) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL.
(540) PORTOfINO
(540)

(210) 489813

(531) 27.05.01, 09.01.10
(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) 320268
(220) 2018 08 28
(210) 489842
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno, PL.
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(540)
(540)

(531) 26.13.25, 24.13.09
(510), (511) 14 biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki do krawatów,
łańcuszki, spinki do mankietów, breloki, etui na zegarki, zegarki,
bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, zegary, medaliony,
naszyjniki, obrączki, szpilki ozdobne, sprzączki z metali szlachetnych
do zegarków, 18 dyplomatki, aktówki kufry, torby, torebki, torby
na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne, teczki, tornistry, etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski
skórzane inne niż odzież, pasy i paski skórzane do bagażu,, plecaki,
portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje
skóry, walizki, walizy, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele,
futra sprzedawane w ilościach hurtowych, skórzane pudła na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, siatki na zakupy,
pokrowce podróżne na ubrania, 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, bielizna, kurtki,
bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, t-shirty, koszule,
bluzki, pulowery, rękawiczki, wkładki do butów antypoślizgowe,
bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy
do butów, paski do butów, podeszwy do butów, pantofle, drewniaki,
klapki, sandały, 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, kombinezony, peleryny przeciwdeszczowe, pasy i paski skórzane jako odzież,
futra jako odzież.
(111) 320269
(220) 2018 09 24
(210) 490879
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) KRAKOWSKA FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) STATUS GROUP investments
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pracy tymczasowej, działalność związana z rekrutacją, selekcją i udostępnianiem pracowników, ocena kompetencji zawodowych, monitorowanie rynku pracy i wynagrodzeń, audyt
personalny, pośrednictwo w poszukiwaniu pracy i personelu, usługi
wynajmu personelu-leasing pracowników, opracowywanie CV, prowadzenie komputerowych baz danych i udostępnianie informacji
zawartych w tych bazach, pozyskiwanie informacji do baz danych,
kompilacje informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, powielanie dokumentów,
usługi administracyjne, produkcja filmów reklamowych, produkcja
programów typu telezakupy, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, badanie rynku i opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody w celach handlowych
i reklamowych, sprzedaż artykułów przemysłowych spożywczych,
tytoniowych, leków, pojazdów, maszyn i urządzeń, opracowywanie
analiz, raportów i ekspertyz dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej, zarządzania, obsady personelu, spraw pracowniczych,
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wynagrodzeń, list płac, zeznań podatkowych, analiza kosztów, sporządzanie prognoz ekonomicznych, wycena działalności handlowej
i gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, ekspertyzy w zakresie działalności handlowej i gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, usługi związane reprezentowaniem interesów
osób trzecich, usługi agencji eksportowo importowej, pomoc w postępowaniu przed organami podatkowymi, wprowadzanie na rynek
nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, wycena znaków towarowych, usługi w zakresie informacji handlowej, promocji,
marketingu i organizacji sprzedaży, usługi związane z organizowaniem sieci handlowych, gastronomicznych, hotelarskich, ochrony
zdrowia, służących rozrywce, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń, pokazy towarów, usługi w zakresie dekoracji wystaw
i witryn sklepowych, organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, usługi agencji reklamowej, reklama bilboardowa, reklama naścienna, tworzenie tekstów reklamowych, pisanie
scenariuszy, wynajmowanie nośników reklamowych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, wynajmowanie dystrybutorów, maszyn, urządzeń, materiałów reklamowych, stoisk handlowych i wystawienniczych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych,
obiektów handlowych, biurowych, usługowych, związanych z rozrywką i ochroną zdrowia, wynajem powierzchni handlowych w centrach handlowo-rozrywkowych i ich administrowanie, wynajem biur
do coworkingu, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni
w centrach handlowo-usługowo-biurowo-rozrywkowych, usługi
związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie
kantorów wymiany walut, finansowanie inwestycji, emisja talonów,
kuponów i bonów wartościowych, w tym w związku z programami
lojalnościowymi, emisja bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, usługi developerskie w zakresie: pośrednictwa w kredytowaniu związanym z pozyskaniem gruntu, budowaniem oraz sprzedażą domów i lokali mieszkalnych lub obiektów
użytkowych, sporządzanie kosztorysów i analiz finansowych, pożyczki pod zastaw, wycena biżuterii, dzieł sztuki, antyków, zbiorów
numizmatycznych, znaczków, wyceny fiskalne, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, zarządzanie finansami, usługi pośrednictwa finansowego, usługi akturialne, usługi banków oszczędnościowych,
usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, faktoring, doradztwo
w sprawach długów, sponsoring finansowy, informacje giełdowe, informacje o ubezpieczeniach, informacje dotyczące kwestii emerytalnych, informacje finansowe, 37 wznoszenie obiektów budowlanych
wszelkiego typu, wykonywanie robót budowlanych, wykończeniowych, wykonywanie wszelkich instalacji budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót
budowlanych, sprzątanie obiektów, mycie zewnętrznych ścian
obiektów, wiercenie studni, odśnieżanie dróg, wyważanie opon,
usługi serwisowe motoryzacyjne, renowacja i naprawa mebli, odzieży, obuwia, maszyn i urządzeń, prowadzenie myjni samochodowych,
stacji benzynowych, usługi stoczniowe, drogowe, kolejowe, wypożyczanie maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, wypożyczanie
pralek i zmywarek oraz sprzętu AGD, eksploatacja kamieniołomów,
doradztwo w zakresie usług budowlanych, usługi nadzoru budowlanego, budowa magazynów i stoisk targów, sterylizacja narzędzi medycznych, strojenie instrumentów muzycznych, sztuczne naśnieżanie, tępienie szkodników, pranie i prasowanie odzieży, montaż
rusztowań, montaż mebli kuchennych, tapicerowanie mebli, 39 usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywania, usługi
transportowe, wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych
w obiektach handlowych, wypożyczanie pojazdów, usługi biura podróży, 40 obróbka metalu w tym odlewanie, frezowanie, lakierowanie, złocenie, spawanie, szlifowanie, polerowanie, trasowanie, niklowanie, cynowanie, galwanizowanie, obróbka drewna, obróbka szkła,
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spalanie odpadów i śmieci, recykling, oczyszczanie powietrza, obróbka skór w tym barwienie, szycie i przeróbki odzieży, hafciarstwo,
kuśnierstwo, rymarstwo, młynarstwo, mrożenie, wędzenie i konserwacja żywności, wyciskanie soków, wytwarzanie energii, wywoływanie filmów, przetwarzanie ropy naftowej, usługi technika dentystycznego, drukowanie, druk sitowy, offsetowy, impregnacja tkanin w tym
ognioodporna, ubój zwierząt, 41 usługi w zakresie rozrywki, edukacji, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness i siłowni, usługi
salonów gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych,
sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych, loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkół, sympozjów, kongresów, konferencji,
warsztatów, szkoleń, pokazów mody o charakterze rozrywkowym,
organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, koncertów, widowisk, publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych,
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz
ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: salonów z automatami
do gier, obiektów i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań,
wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych,
usługi hotelowo-restauracyjne o charakterze rozrywkowym w zakresie podejmowania gości, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie
świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej
online, szkolenia personelu w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży
i marketingu w handlu detalicznym, pisanie muzyki, pisanie tekstów
piosenek i scenariuszy, tresura zwierząt, prowadzenie szkół z internatem, usługi impresaryjne, informacje o imprezach rekreacyjnych,
sportowych, edukacji, wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego, służącego do rekreacji, filmów,
sprzętu DVD, kamer, sprzętu video, dzieł sztuki, dekoracji teatralnych,
wynajmowanie obiektów sportowych, urządzeń do gier, urządzeń
kinematograficznych, prowadzenie przedszkoli i oddziałów opieki
dziennej nad dziećmi, usługi w zakresie organizowania obozów wakacyjnych.

(111) 320270
(220) 2018 09 24
(210) 490889
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) DZIEKAŃSKI MACIEJ FIRMA KONFEKCYJNA DZIEKAŃSKI,
Baranowo, PL.
(540) ODSZYTE
(540)

(531) 11.07.03, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca, odzież z tkanin
naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, odzież dżinsowa, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki damskie, bluzy dzianinowe, kapelusze, dresy, dzianina jako odzież, garnitury, garsonki,
getry, golfy, halki, kamizelki, kaptury do ubrań, kąpielówki, konfekcja
odzieżowa, kostiumy, koszule, koszulki, kurtki, okrycia wełniane i futrzane z kapturem, palta, paski do odzieży, peleryny, pidżamy, płaszcze, pończochy, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skafandry, skarpety,
spodenki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki,
trykoty jako ubrania, T-shirty, żakiety, nakrycia głowy: berety, czapki,
czapki z daszkiem i bez daszka, obuwie damskie, męskie i dziecięce,
obuwie sportowe, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi
prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, salonach poprzez
agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: bielizna, odzież damska, męska i dziecięca, nakrycia głowy,
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obuwie, wykończenia ozdobne do bielizny i odzieży, skóry zwierzęce, skóry surowe, imitacje skóry i wyroby z tych materiałów, dodatki
i ozdoby ze skóry lub jej imitacji do wyrobów odzieżowych, tkaniny,
tekstylia i wyroby włókiennicze, artykuły krawieckie, pasmanteryjne,
parasole, pokrowce na parasole, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów,
wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, pokazy towarów, pokazy mody, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej.

(111) 320271
(220) 2013 03 28
(210) 412277
(151) 2019 04 24
(441) 2013 07 08
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MERX D.
MIGACZ, K. PORĘBA SPÓŁKA JAWNA, Nowy Sącz, PL.
(540) MERX
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, anteny CB, anteny radiowe, anteny samochodowe, anteny telekomunikacyjne, aparatura dla radiokomunikacji
przenośnej, aparaty radiowe i telewizyjne, aparatura do pomiarów
precyzyjnych, aparatura do przetwarzania i przechowywania informacji, audiowizualne urządzenia do nauki, baterie elektryczne, galwaniczne i słoneczne, bramki magnetyczne, czytniki magnetyczne
i optyczne, detektory, domofony, video-domofony, dyktafony, dyski kompaktowe, dyski magnetyczne, dyskietki, dzwonki alarmowe
i ostrzegające, elektroniczne tablice ogłoszeń, elektroniczne układy
regulacji, elektroniczne urządzenia nagrywające, identyfikatory magnetyczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, interfejsy, kamery filmowe i kamery wideo, kamery wizyjne, karty magnetyczne, karty magnetyczne do identyfikacji
osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe programy systemu operacyjnego, kontrolno-sterująca aparatura elektryczna, lasery nie do celów medycznych, liczniki, lornetki,
lunety, lupy, lusterka optyczne, magnetowidy, magnetyczne nośniki
danych, maszyny mówiące, megafony, mikrofony, mikroskopy, modemy, monitory, myszy komputerowe, nadajniki telekomunikacyjne,
odbiorniki i akcesoria GPS, oprogramowanie komputerów, osprzęt
do urządzeń telekomunikacyjnych, pagery, pamięci komputerowe,
peryferyjne urządzenia komputerowe, płyty (dyski) z nagraniami, pomiarowe urządzenia elektryczne, powłoki identyfikacyjne
przewodów elektrycznych, przekaźniki sygnałów elektrycznych
i elektronicznych, przełączniki, radia CB, radia dwukierunkowe, radia o krótkim zasięgu z tunerem AM/FM oraz opcją informującą
o pogodzie i sytuacji na drogach, radia GMRS o większym zasięgu,
radia dla statków, sieci komputerowe, skanery, sprzęt telefoniczny
przewodowy i bezprzewodowy, systemy antywłamaniowe, systemy podglądu, systemy przeciwpożarowe, telekopiarki, telewizory,
telewizja przemysłowa, urządzenia alarmowe, urządzenia automatyczne wyzwalane przez wrzucenie monety lub żetonu, urządzenia
kontrolne, urządzenia elektroniczne i magnetyczne do otwierania
drzwi, urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do nawigacji
pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia nadawczo-odbiorcze CB, urządzenia i przyrządy geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, kontrolne, do nauczania, optyczne, do ważenia,
pomiarowe, ratunkowe, sygnalizacyjne, żeglarskie, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia do telekomunikacji bezprzewodowej,
urządzenia i systemy audiowizualne do monitoringu pomieszczeń,
budynków i terenów otwartych, urządzenia do zdalnego sterowania,
urządzenia do zapisu, odtwarzania i przetwarzania dźwięku i obrazu, urządzenia i instalacje do monitorowania, przeciwwłamaniowe
i przeciwpożarowe, zestawy sprzętu do przetwarzania informacji,
35 eksponowanie następujących towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepie internetowym oraz w punktach
sprzedaży detalicznej i hurtowej: anteny, anteny CB, anteny radiowe,
anteny samochodowe, anteny telekomunikacyjne, aparatura dla
radiokomunikacji przenośnej, aparaty radiowe i telewizyjne, aparatura do pomiarów precyzyjnych, aparatura do przetwarzania infor-
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macji, audiowizualne urządzenia do nauki, baterie elektryczne, galwaniczne i słoneczne, bramki magnetyczne, czytniki magnetyczne
i optyczne, detektory, domofony, video-domofony, dyktafony, dyski
kompaktowe, dyski magnetyczne, dyskietki, dzwonki alarmowe
i ostrzegające, elektroniczne tablice ogłoszeń, elektroniczne układy
regulacji, elektroniczne urządzenia nagrywające, identyfikatory magnetyczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, interfejsy, kamery filmowe i kamery wideo, kamery wizyjne, karty magnetyczne, karty magnetyczne do identyfikacji
osób, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe programy systemu operacyjnego, kontrolno-sterująca aparatura elektryczna, lasery nie do celów medycznych, liczniki, lornetki,
lunety, lupy, lusterka optyczne, magnetowidy, magnetyczne nośniki
danych, maszyny mówiące, megafony, mikrofony, mikroskopy, modemy, monitory, myszy komputerowe, nadajniki telekomunikacyjne,
odbiorniki i akcesoria GPS, oprogramowanie komputerów, osprzęt
do urządzeń telekomunikacyjnych, pagery, pamięci komputerowe,
peryferyjne urządzenia komputerowe, płyty (dyski) z nagraniami,
pomiarowe urządzenia elektryczne, powłoki identyfikacyjne przewodów elektrycznych, przekaźniki sygnałów elektrycznych i elektronicznych, przełączniki, przyrządy i urządzenia elektryczne, elektroniczne, fotograficzne, kontrolne, pomiarowe, sygnalizacyjne, radia
CB i osprzęt do nich, radia dwukierunkowe, radia o krótkim zasięgu
z tunerem AM/FM oraz z opcją informującą o pogodzie i sytuacji
na drogach, radia GMRS o większym zasięgu, radia dla statków, sieci
komputerowe, skanery, sprzęt telefoniczny przewodowy i bezprzewodowy, sprzęt komputerowy i osprzęt komputerowy oraz urządzenia podłączane do komputera, systemy antywłamaniowe, systemy
podglądu, systemy przeciwpożarowe, telekopiarki, telewizja przemysłowa, urządzenia alarmowe, urządzenia automatyczne wyzwalane przez wrzucenie monety lub żetonu, urządzenia kontrolne, urządzenia elektroniczne i magnetyczne do otwierania drzwi, urządzenia
do ładowania baterii, urządzenia do nawigacji pojazdów, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia nadawczo-odbiorcze CB, urządzenia i przyrządy geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
kontrolne, do nauczania, optyczne, do ważenia, pomiarowe, ratunkowe, sygnalizacyjne, żeglarskie, urządzenia radiowo-telewizyjne
oraz osprzęt do nich, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia
do telekomunikacji bezprzewodowej, urządzenia i systemy audiowizualne do monitoringu pomieszczeń, budynków i terenów otwartych, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do zapisu,
odtwarzania i przetwarzania dźwięku i obrazu, urządzenia i instalacje do monitorowania, przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe,
zestawy sprzętu do przetwarzania informacji, bezpośrednia reklama
on-line w sieci komputerowej i telekomunikacyjnej, bezpośrednia
usługa zamawiania towarów i usług za pośrednictwem komputera,
telefonu lub radioodbiorników CB, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, również drogą on-line z elektronicznych lub komputerowych
baz danych lub z Internetu, dostarczanie informacji przez sieci telekomunikacyjne i internetowe w celach reklamowych i handlowych,
dystrybucja towarów w celach reklamowych, informacja handlowa
i sporządzanie opinii handlowych, marketing bezpośredni, monitoring mediów reklamowych, oferowanie usług aukcyjnych w formie
promocji, opracowanie interaktywnego panelu informacyjnego
do dystrybucji, promocji i sprzedaży, opracowanie i realizacja kampanii reklamowych, kampanii promocyjnych i kampanii public relations, planowanie i zakup mediów reklamowych, pośrednictwo
w umowach kupno-sprzedaż, projektowanie i wykonywanie materiałów promocyjnych dla sprzedaży produktów i usług, przygotowanie i realizacja działań reklamowych i promocyjnych z zakresu
marketingu bezpośredniego, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże i badania opinii
publicznej, sporządzanie statystyk, także on-line, uaktualnianie materiałów reklamowych, wykonywanie usług przyjmujących postać
danych tekstu, obrazu, dźwięku przy zastosowaniu sieci komputerowej lub telekomunikacyjnej, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, wypożyczanie materiału reklamowego, 37 instalacja,
konserwacja i naprawy telewizji przemysłowej, systemów sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, systemów kontroli dostępu, instalacja,
konserwacja i naprawy sieci teleinformatycznych.

(111) 320272
(220) 2017 07 06
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 03
(732) OLESIŃSKI RYSZARD, Sochocin, PL.
(540) exfolmo

(210) 473802
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(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, żółty, ciemnoniebieski,
zielony
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do wytwarzania barwników,
2 barwniki.
(111) 320273
(220) 2017 08 16
(151) 2019 04 26
(441) 2017 10 09
(732) STAL COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) STAL COMPLEX
(540)

(210) 475404

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 18.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe, metalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, 12 jednostki pływające, morskie jednostki pływające, pojazdy i środki transportu-pojazdy do poruszania
się po wodzie, 37 naprawa i konserwacja statków, naprawa i konserwacja jachtów, usługi stoczniowe: budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe .
(111) 320274
(220) 2017 08 23
(210) 475643
(151) 2019 03 21
(441) 2018 10 29
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta
PROSTO
Z
SERCA
KISIEL
MARCHEWJABŁKO OWOCOWY KUBEK KIDS z Serca NATURY 100% NATURALNE
SKŁADNIKI NATURALNE ŹRÓDŁO WIT. C
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, jasnozielony, ciemnozielony,
pomarańczowy, różowy, niebieski, żółty, szary, jasnobrązowy,
fioletowy
(531) 05.09.01, 05.07.13, 02.09.01, 08.07.01, 26.01.03, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 żelatyna, galaretki owocowe, desery owocowe,
30 budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, desery z muesli, gotowe desery na bazie czekolady, krem budyniowy w proszku,
potrawy na bazie mąki, puddingi w proszku, .

(111) 320275
(220) 2018 11 14
(210) 492681
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Audiolive spray do uszu
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 01.15.15, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, środki odkażające, spraye antyalergiczne, spraye antybakteryjne, spraye przeciwzapalne, spraye lecznicze.
(111) 320276
(220) 2018 11 14
(210) 492682
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) iriGO
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.07
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
środki odkażające, środki do płukania nosa, płyny do płukania ust,
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, spraye do nosa
udrożniajce górne drogi oddechowe.
(111) 320277
(220) 2018 11 14
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 17
(732) WOŹNY-TOMCZAK MARTA, Gdynia, PL.
(540) PERSONIA Z PASJĄ DO LUDZI
(540)

(210) 492686

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.01.10, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, biura pośrednictwa pracy, 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, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej,
marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych
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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, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, publikowanie tekstów reklamowych,
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, rekrutacja
personelu, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu,
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 przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, 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, 41 doradztwo zawodowe, informacja
o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne (pokazy), kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie widowisk [impresariat], publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie
oświaty (nauczanie), 44 usługi psychologów, usługi doradcze w zakresie zdrowia.

(111) 320278
(220) 2018 11 14
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 17
(732) JURSZA MACIEJ ANDRZEJ, Lniska, PL.
(540) MMPJ GROUP T L AC
(540)

(210) 492687

Kolor znaku: zielony, granatowy, biały, czerwony
(531) 01.05.02, 26.01.06, 26.01.18, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł,
39 transport, fracht (przewóz towarów), pośrednictwo frachtowe,

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

logistyka transportu, spedycja, usługi rozładunku towarów, składowanie towarów, informacja o transporcie.

(111) 320279
(220) 2018 11 14
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) JURSZA MACIEJ ANDRZEJ, Lniska, PL.
(540) MMPJ T TRANSPORT
(540)

(210) 492688

Kolor znaku: biały, zielony, czerwony, granatowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.21, 01.05.01,
01.05.02, 01.05.12
(510), (511) 39 transport, fracht (przewóz towarów), usługi rozładunku towarów, składowanie towarów.
(111) 320280
(220) 2018 11 14
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) JURSZA MACIEJ ANDRZEJ, Lniska, PL.
(540) MMPJ L LOGISTYKA
(540)

(210) 492689

Kolor znaku: biały, zielony, czerwony, granatowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.21
(510), (511) 39 spedycja, logistyka transportu, pośrednictwo frachtowe, informacja o transporcie.
(111) 320281
(220) 2018 11 14
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) JURSZA MACIEJ ANDRZEJ, Lniska, PL.
(540) MMPJ AC AGENCJA CELNA
(540)

(210) 492690

Kolor znaku: biały, zielony, czerwony, granatowy
(531) 01.05.01, 01.05.12, 26.01.03, 26.01.06, 26.01.22, 26.02.16,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.14, 26.11.12
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł.
(111) 320282
(220) 2018 11 14
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) EWITAMINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica, PL.
(540) eWitaminy
(540)

(210) 492692

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
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(111) 320283
(220) 2018 11 15
(210) 492699
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) Unilever N.V., Rotterdam, NL.
(540) NICE BY NATURE
(510), (511) 30 lody, lody wodne, sorbety, mrożone wyroby cukiernicze.
(111) 320284
(220) 2018 11 15
(210) 492700
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) KALINOWSKI WOJCIECH ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE KAMIENIARSTWO, Hryniewicze, PL.
(540) Biamar
(510), (511) 19 kamień naturalny, marmur, marmur do budownictwa,
granit, wapień, wyroby kamieniarskie, ozdoby z kamienia, dekoracje
wykonane z kamienia, obudowy kominków z kamienia, obudowy kominków z marmuru i granitu, bloki wykonane z kamienia naturalnego, materiały budowlane z kamienia naturalnego, płyty i płytki z kamienia naturalnego, płyty i płytki z marmuru i granitu, mozaikowe
płytki ozdobne z marmuru, schody niemetalowe, schody wykonane
z kamieni naturalnych, niemetalowe elementy konstrukcyjne schodów, elementy wykończeniowe schodów z kamieni naturalnych,
progi i parapety wykonane z kamieni naturalnych, blaty wykonane
z kamieni naturalnych, posadzki z kamieni naturalnych, parapety
okienne, kominki niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
kamienia naturalnego, marmuru, granitu, wapienia, wyrobów kamieniarskich, schodów, kominków, blatów, płyt, płytek, parapetów,
37 usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego, montaż
wyrobów kamieniarskich, ozdób z kamienia, dekoracji wykonanych
z kamienia, obudów kominków z kamienia, obudów kominów z marmuru i granitu, bloków wykonanych z kamienia naturalnego, płyt
i płytek z kamienia naturalnego, płyt i płytek z marmuru i granitu,
mozaikowych płytek ozdobnych z marmuru, schodów niemetalowych, schodów wykonanych z kamieni naturalnych, niemetalowych
elementów konstrukcyjnych schodów, elementów wykończeniowych schodów z kamieni naturalnych, progów i parapetów wykonanych z kamieni naturalnych, blatów wykonanych z kamieni naturalnych, posadzek z kamieni naturalnych.
(111) 320285
(220) 2018 11 15
(210) 492701
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) KALINOWSKI WOJCIECH ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE KAMIENIARSTWO, Hryniewicze, PL.
(540) BIAMAR marmury granity
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 19 kamień naturalny, marmur, marmur do budownictwa,
granit, wapień, wyroby kamieniarskie, ozdoby z kamienia, dekoracje
wykonane z kamienia, obudowy kominków z kamienia, obudowy kominków z marmuru i granitu, bloki wykonane z kamienia naturalnego, materiały budowlane z kamienia naturalnego, płyty i płytki z kamienia naturalnego, płyty i płytki z marmuru i granitu, mozaikowe
płytki ozdobne z marmuru, schody niemetalowe, schody wykonane
z kamieni naturalnych, niemetalowe elementy konstrukcyjne schodów, elementy wykończeniowe schodów z kamieni naturalnych,
progi i parapety wykonane z kamieni naturalnych, blaty wykonane
z kamieni naturalnych, posadzki z kamieni naturalnych, parapety
okienne, kominki niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
kamienia naturalnego, marmuru, granitu, wapienia, wyrobów kamieniarskich, schodów, kominków, blatów, płyt, płytek, parapetów,
37 usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego, montaż
wyrobów kamieniarskich, ozdób z kamienia, dekoracji wykonanych
z kamienia, obudów kominków z kamienia, obudów kominów z marmuru i granitu, bloków wykonanych z kamienia naturalnego, płyt
i płytek z kamienia naturalnego, płyt i płytek z marmuru i granitu,
mozaikowych płytek ozdobnych z marmuru, schodów niemetalowych, schodów wykonanych z kamieni naturalnych, niemetalowych
elementów konstrukcyjnych schodów, elementów wykończeniowych schodów z kamieni naturalnych, progów i parapetów wykona-
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nych z kamieni naturalnych, blatów wykonanych z kamieni naturalnych, posadzek z kamieni naturalnych.

(111) 320286
(220) 2018 11 13
(210) 492629
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) rabbiT
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 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, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy systemu komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów
technicznych, 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, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjne,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
(111) 320287
(220) 2018 11 14
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) JEOL LTD., Tokio, JP.
(540)
(540)

(210) 492656
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(510), (511) 12 zderzaki samochodowe, nadwozia samochodowe,
zapalniczki samochodowe, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, fotele samochodowe, siedzenia samochodowe, podwozia
samochodowe, przednie szyby samochodowe, samochodowe skrzynie biegów, łańcuchy samochodowe [jazda], szyby tylne samochodowe, samochodowe bagażniki dachowe, zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, pokrowce na siedzenia samochodowe
[kształtowane lub dopasowane].

(111) 320290
(220) 2018 11 14
(210) 492672
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) KUREK ZYGMUNT ZUZCAR, Zielona Góra, PL.
(540) ZUZCAR
(510), (511) 12 zderzaki samochodowe, nadwozia samochodowe,
zapalniczki samochodowe, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, fotele samochodowe, siedzenia samochodowe, podwozia
samochodowe, przednie szyby samochodowe, samochodowe skrzynie biegów, łańcuchy samochodowe [jazda], szyby tylne samochodowe, samochodowe bagażniki dachowe, zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, pokrowce na siedzenia samochodowe
[ukształtowane lub dopasowane].
(111) 320291
(220) 2018 11 19
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 27
(732) SAVENCIA SA, Viroflay, FR.
(540) MR. PIZZER
(540)

(210) 492798

Kolor znaku: czerwony, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ser na bazie tłuszczu roślinnego.
(111) 320292
(220) 2018 11 09
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) KONECKA GRAŻYNA, Pruszków, PL.
(540) DM diag-med
(540)

(210) 492509

(531) 26.13.25
(510), (511) 9 wykrywacze [detektory].
(111) 320288
(220) 2018 11 14
(210) 492670
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) Unilever N.V., Rotterdam, NL.
(540) LIPTON BOMBAY BAZAAR
(510), (511) 30 herbata i produkty herbaciane, ekstrakty herbaty, napoje gazowane i niegazowane na bazie herbaty, herbata mrożona,
herbata i mrożone mieszanki herbaciane w proszku, herbata ziołowa
i napary nie do celów medycznych.
(111) 320289
(220) 2018 11 14
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) KUREK ZYGMUNT ZUZCAR, Zielona Góra, PL.
(540) ZUZCAR
(540)

(210) 492671

Kolor znaku: czerwony, żółty, niebieski, srebrny, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.03, 27.05.21, 26.01.19

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparatura
do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli,
urządzenia do obrazowania medycznego, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna,
protezy i sztuczne implanty, analizatory do identyfikacji bakterii
do celów medycznych, analizatory do użytku medycznego, aparatura do szczepienia, aparatura do analizy krwi, aparatura do terapii
akupresurą, aparatura analityczna do celów medycznych, aparatura
skanująca do celów medycznych, aparatura elektroniczna do użytku
medycznego, aparatura stosowana do wykonywania testów diagnostycznych opracowanych w celu wykrywania nieprawidłowych
białek prionowych, aparatura do analiz do celów medycznych, elektroniczna aparatura monitorująca do użytku medycznego, aparatura
do polimeryzacji do celów dentystycznych, aparatura monitorująca
parametry fizjologiczne do celów medycznych, 16 materiały drukowane: druki, książki, broszury, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzedaży i kupna artykułów
mających zastosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków
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oraz aparatury oraz wyposażenia, mebli stosowanych w lecznictwie
i szpitalnictwie, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu: doradztwo zawodowe, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 39 usługi transportu, transport
sanitarny i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych,
prowadzenie dystrybucji leków, produktów i przyrządów do stosowania w medycynie i lecznictwie, usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, transport karetkami ratunkowymi, transport podczas akcji ratunkowych,
42 usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie
szeroko rozumianej ochrony zdrowia, usługi naukowe i technologiczne, wypożyczanie aparatury i instrumentów laboratoryjnych,
44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia, badania i porady lekarskie,
diagnostyka i analityka medyczna, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, usługi w zakresie kliniki dentystycznej, usługi w zakresie
medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej
na potrzeby firm ubezpieczeniowych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej.

(111) 320293
(220) 2018 11 09
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) DREAM PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) W WILANÓWKA OSIEDLE DOMÓW
(540)

(210) 492512

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 17.02.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa i wynajem pomieszczeń
handlowych, finansowanie inwestycji budowlanych, finansowanie
konsorcjalne nieruchomości, nabywanie gruntów przeznaczonych
do dzierżawy, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych,
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie ograniczonej
własności nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszów, pobieranie czynszu,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi,
udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi
badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi
finansowe], usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego,
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usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli
mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem budynków, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych,
wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej,
wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], wynajmowanie powierzchni w centrach
handlowych, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości,
zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie gruntami, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie portfelem nieruchomości, administrowanie finansami,
alokacja aktywów, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, dokonywanie transakcji finansowych, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w infrastrukturę, finansowanie kapitałem własnym, finansowanie
nabycia, finansowanie podmiotów handlowych, finansowanie projektów budowlanych, finansowanie przedsięwzięć biznesowych,
finansowanie rozwoju produktów, planowanie finansów w zakresie
nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału finansowego,
usługi finansowania wyposażenia, usługi finansowania związane
z hotelami, usługi finansowe, usługi finansowe dotyczące własności
nieruchomości i budynków, usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, usługi finansowe dotyczące rozbudowy
nieruchomości, usługi finansowo-inwestycyjne, usługi inwestycyjne
w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału na przedsięwzięcia, usługi kapitalizacji, usługi planowania finansowego związane
z projektami budowlanymi, usługi w zakresie finansów handlowych,
usługi w zakresie konsolidacji środków pieniężnych, usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie zarządzania aktywami,
usługi w zakresie zarządzania finansami, usługi z zakresu transakcji
finansowych dotyczących stóp oprocentowania, utrzymywanie kont
depozytowych w celach inwestycyjnych, zabezpieczanie środków
finansowych na zakup nieruchomości, zabezpieczanie funduszy,
zapewnianie finansowania, zarządzanie aktywami, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania
budynków, zarządzanie kapitałem, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie ryzykiem finansowym.

(111) 320294
(220) 2018 11 09
(210) 492516
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) RUCIŃSKI BARTŁOMIEJ EKOPOLAR, Ostróda, PL.
(540) STATKIEM PO TRAWIE
(510), (511) 39 rejsy łodziami wycieczkowymi, organizacja i rezerwacja rejsów, transport pasażerów statkiem rejsowym.
(111) 320295
(220) 2018 11 09
(151) 2019 04 18
(441) 2018 12 27
(732) ROHA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ALPHACLEAR SYSTEM ANTYSMOGOWY
(540)

(210) 492517

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.10, 26.01.16
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza,
instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia do chłodzenia i dezodoryzacji powietrza, przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza.
(111) 320296
(151) 2019 04 18

(220) 2018 11 09
(441) 2019 01 03

(210) 492518
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(732) Chanel SARL, Genewa, CH.
(540) PARIS-EDIMBOURG CHANEL
(510), (511) 3 produkty do makijażu, pomadki, błyszczyki do ust,
produkty do pielęgnacji ust, kredki do ust, produkty do pielęgnacji
paznokci, lakiery do paznokci, emalie do paznokci, środki do usuwania lakieru, kredki do brwi, ołówki do oczu, cienie do powiek, kosmetyki do makijażu, tusz do rzęs, eyelinery, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, skóry głowy, włosów lub paznokci, preparaty
kosmetyczne do stosowania na skórę, skórę głowy, włosy lub paznokcie, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze balsamy,
płyny do celów kosmetycznych, mydła, olejki eteryczne, perfumy,
dezodoranty i antyperspiranty do użytku osobistego, mydła do golenia, preparaty do golenia, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania [kosmetyki], talk kosmetyczny, sztuczne
paznokcie do użytku kosmetycznego, naklejki na paznokcie, kleje
do mocowania sztucznych paznokci, tatuaże zmywalne do celów
kosmetycznych, preparaty do odświeżania powietrza do użytku domowego, środki odświeżające powietrze [zapachowe], mieszaniny
zapachowe potpourri.
(111) 320297
(220) 2018 11 09
(210) 492519
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) RUCIŃSKI BARTŁOMIEJ EKOPOLAR, Ostróda, PL.
(540) STATKIEM PO TRAWIE
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, zielony
(531) 18.03.13, 18.03.14, 18.03.23, 15.07.01, 15.07.09, 27.05.01,
26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 39 rejsy łodziami wycieczkowymi, organizacja i rezerwacja rejsów, transport pasażerów statkiem rejsowym.
(111) 320298
(220) 2018 11 09
(210) 492525
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) PODLEWSKA MARIOLA ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWY GUSTO, Raciszyn, PL.
(540) GUMI Malinki
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze,cukierki, słodycze, cukierki żelowe, orzechy w czekoladzie i innych polewach,rodzynki w czekoladzie
i innych polewach.
(111) 320299
(220) 2018 11 13
(210) 492569
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 17
(732) FRESENIUS KABI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MOC PŁYNOTERAPII
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, niebieski
(531) 29.01.13, 02.01.16, 01.15.24, 26.01.18, 27.05.01
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(510), (511) 16 publikacje edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały drukowane, kalendarze
drukowane, certyfikaty drukowane, wykłady drukowane, broszury
drukowane, ulotki drukowane, drukowane materiały dydaktyczne,
drukowane materiały piśmienne, materiały drukowane do celów instruktażowych, 41 seminaria edukacyjne, pokazy edukacyjne, szkolenia edukacyjne, medyczne usługi edukacyjne, publikacja materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych,
organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie zjazdów
edukacyjnych, organizacja konferencji, edukacyjnych, dostarczanie
informacji edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, usługi edukacyjne i instruktażowe, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych,
warsztaty w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach
edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych,
organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, produkcja
filmów w celach edukacyjnych, wypożyczanie materiałów i urządzeń
edukacyjnych, organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe, wynajmowanie nagranych szkoleń, zapewnianie szkoleń online, wypożyczanie
materiałów szkoleniowych, produkcja szkoleniowych filmów wideo,
usługi doradcze w zakresie szkoleń, publikowanie przewodników
edukacyjnych i szkoleniowych, publikacje multimedialne, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania.

(111) 320300
(220) 2018 11 13
(210) 492612
(151) 2019 04 18
(441) 2018 12 27
(732) BARGIEŁ DAMIAN MATSEN, Chocznia, PL.
(540) MATSEN
(510), (511) 10 materace przeciwodleżynowe, materace położnicze,
materace do celów medycznych, materace ortopedyczne do użytku
medycznego, 20 materace, materace piankowe, materace ogniotrwałe, materace łóżkowe, materace sprężynowe, materace kempingowe,
nakładki na materace, podstawy pod materace, piankowe materace
kempingowe, materace z lateksu, wierzchnie nakładki na materace,
materace sprężynowe do łóżek, łóżka, materace, poduszki, pościel-oprócz bielizny pościelowej, sprężynowa podstawa materaca (box
spring), łóżka zawierające materac z wkładem sprężynowym, 24 pościel, pokrycie na materace, koce (podkłady) na materace, dopasowane pokrowce na materac, ochronne pokrowce (narzuty) na materace
i meble.
(111) 320301
(220) 2018 11 20
(210) 492880
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) RUREX PRO
(510), (511) 3 preparaty do udrażniania rur, produkty do udrażniania
odpływów i zlewów.
(111) 320302
(220) 2018 11 22
(210) 492944
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) MĘŻYŃSKA MARTA NOCNE PIECZENIE PRACOWNIA TORTÓW
I MUFFIN ARTYSTYCZNYCH, Białystok, PL.
(540) SŁODKI MUFFIN
(540)

(531) 15.03.09, 27.05.01
(510), (511) 30 angielskie muffiny, aromaty do ciast, artykuły spożywcze ze zbóż, babeczki, baklava, bajgle, batoniki, batoniki cukiernicze, batony czekoladowe, batony zbożowe i energetyczne, biszkopty, bezy, brioszki, brownie, bułeczki słodkie, bułki, cappuccino,
chałwa, chleb, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasto biszkoptowe, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto filo, ciasto francuskie, ciasto
kruche, ciasto na bazie jaj, ciasto na biszkopty, ciasto na bazie jaj,
ciasto na słodkie wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier biały, cu-
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kierki, cukierki bez cukru, czekolada, czekolada mleczna, czekolada
bezmleczna, czekolada na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe fondue, czekoladowe ozdoby do ciast, desery czekoladowe,
desery lodowe, ekierki, enzymy do ciast, espresso, glukoza do celów
kulinarnych, gofry, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe mieszanki
do pieczenia, herbatniki, herbatniki z polewą lukrową, jabłka w cieście, jabłka w słodkiej polewie, jadalne wafle, kakao, kakao w proszku, karmel, karmelki twarde lukrowane, kawałki ciast, krakersy, kremy
czekoladowe, kremy czekoladowe do smarowania, krówki czekoladowe, kruche ciasto, lizaki, lizaki mrożone, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody włoskie, lukier, lukier
do ciast, lukry, magdalenki, mąka, mąka do pieczenia, makaroniki
(ciastka), miękkie bułeczki, mieszanki mąki, miód, mrożone ciasto
na ciastka, mrożone kremy budyniowe, mrożone ciasto na brownie,
mrożone płaty ciasta, mrożone wyroby piekarnicze, musy, musy
czekoladowe, musy deserowe, nadzienia na bazie czekolady, napoje
czekoladowe, napoleonki, nieupieczone ciasto bez nadzienia, nugat,
owoce pod kruszonką, owsianka, pączki, papier jadalny, pasty czekoladowe, pianki, pierniczki, piernik, pisanki, placki, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewy piankowe, pralinki, precelki, preparaty
aromatyczne do ciast, preparaty do produkcji słodyczy, preparaty
do sporządzania tortów, preparaty z kakao, ptysie, puddingi w proszku, rogaliki, sernik, słód do celów spożywczych, słodkie bułki, słodkie
dekoracje do ciast, słodkie bułeczki, słodycze lodowe, słodycze piankowe, spody do tarty, substytuty lodów, syrop smakowy, szarlotka,
tarty, tarty z jabłkami, tarty z melasą, tosty francuskie, trufle czekoladowe, wafelki, wanilia, wiedeńskie wypieki, wata cukrowa, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone.

(111) 320303
(220) 2018 11 22
(210) 492942
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) MĘŻYŃSKA MARTA NOCNE PIECZENIE PRACOWNIA TORTÓW
I MUFFIN ARTYSTYCZNYCH, Białystok, PL.
(540) Nocne Pieczenie Marty M
(540)
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do ciast, lukry, magdalenki, mąka, mąka do pieczenia, makaroniki
(ciastka), miękkie bułeczki, mieszanki mąki, miód, mrożone ciasto
na ciastka, mrożone kremy budyniowe, mrożone ciasto na brownie,
mrożone płaty ciasta, mrożone wyroby piekarnicze, musy, musy
czekoladowe, musy deserowe, nadzienia na bazie czekolady, napoje
czekoladowe, napoleonki, nieupieczone ciasto bez nadzienia, nugat,
owoce pod kruszonką, owsianka, pączki, papier jadalny, pasty czekoladowe, pianki, pierniczki, piernik, pisanki, placki, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewy piankowe, pralinki, precelki, preparaty
aromatyczne do ciast, preparaty do produkcji słodyczy, preparaty
do sporządzania tortów, preparaty z kakao, ptysie, puddingi w proszku, rogaliki, sernik, słód do celów spożywczych, słodkie bułki, słodkie
dekoracje do ciast, słodkie bułeczki, słodycze lodowe, słodycze piankowe, spody do tarty, substytuty lodów, syrop smakowy, szarlotka,
tarty, tarty z jabłkami, tarty z melasą, tosty francuskie, trufle czekoladowe, wafelki, wanilia, wiedeńskie wypieki, wata cukrowa, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone.

(111) 320304
(220) 2018 11 21
(210) 492933
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) BRODOWSKI KAROL PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI
INWESTYCJI SAN-SYSTEM, Olecko, PL.
(540) San SYSTEM
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.04.12, 26.04.18, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, 42 usługi projektowania.
(111) 320305
(220) 2018 11 21
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) POLNICKI ANDRZEJ, Łomża, PL.
(540) MY1WAY2
(540)

(210) 492931

(531) 09.09.05, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, treningowa, gimnastyczna.

Kolor znaku: biały, czerwony, różowy, żółty, czarny,
ciemnoróżowy
(531) 02.03.11, 02.03.16, 08.01.15, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 angielskie muffiny, aromaty do ciast, artykuły spożywcze ze zbóż, babeczki, baklava, bajgle, batoniki, batoniki cukiernicze, batony czekoladowe, batony zbożowe i energetyczne, biszkopty, bezy, brioszki, brownie, bułeczki słodkie, bułki, cappuccino,
chałwa, chleb, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasto biszkoptowe, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto filo, ciasto francuskie, ciasto
kruche, ciasto na bazie jaj, ciasto na biszkopty, ciasto na bazie jaj,
ciasto na słodkie wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier biały, cukierki, cukierki bez cukru, czekolada, czekolada mleczna, czekolada
bezmleczna, czekolada na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe fondue, czekoladowe ozdoby do ciast, desery czekoladowe,
desery lodowe, ekierki, enzymy do ciast, espresso, glukoza do celów
kulinarnych, gofry, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe mieszanki
do pieczenia, herbatniki, herbatniki z polewą lukrową, jabłka w cieście, jabłka w słodkiej polewie, jadalne wafle, kakao, kakao w proszku, karmel, karmelki twarde lukrowane, kawałki ciast, krakersy, kremy
czekoladowe, kremy czekoladowe do smarowania, krówki czekoladowe, kruche ciasto, lizaki, lizaki mrożone, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody spożywcze, lody włoskie, lukier, lukier

(111) 320306
(220) 2018 11 20
(210) 492882
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) ĆWIKLIŃSKI GRZEGORZ, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) RUREX PRO
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do udrażniania rur, produkty do udrażniania
odpływów i zlewów.
(111) 320307
(220) 2018 11 22
(210) 492946
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 03
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) MEBLE MAJORKA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
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(510), (511) 20 regały, szafy, kredensy, krzesła, biurka, blaty, stoły, kanapy, komody, lustra, łózka, półki, sofy, toaletki.

(111) 320308
(220) 2018 11 22
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) NOWOCIEL JAROSŁAW, Grzegorzewice, PL.
(540) TRIUMF
(540)

(210) 492951

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, czarny, biały
(531) 03.04.04, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe.
(111) 320310
(220) 2018 11 22
(151) 2019 04 25
(441) 2018 12 27
(732) NOWOCIEL JAROSŁAW, Grzegorzewice, PL.
(540) ZAGŁOBA
(540)

(540)

(210) 492948

Kolor znaku: ciemnoczerwony, beżowy, złoty, szary,
ciemnobrązowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe.
(111) 320309
(220) 2018 11 22
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 27
(732) NOWOCIEL JAROSŁAW, Grzegorzewice, PL.
(540) BYCZA
(540)
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(210) 492952

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, czarny, żółty, złoty,
biały
(531) 09.07.05, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe.
(111) 320311
(220) 2018 11 27
(210) 493158
(151) 2019 04 17
(441) 2019 01 03
(732) POPŁAWSKI JERZY ZAKŁAD STOLARSKI ZŁOTY SĘK,
Czarna Białostocka, PL.
(540) Złoty Sęk

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty, niebieski
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 antracyt, benzyny, benzyna ciężka węglowa, benzyna
lekka czysta, biogazy jako paliwa, biogaz wysypiskowy jako paliwa,
biomasa jako paliwa, 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 stosowane jako paliwa, mieszaniny
węgla z biokomponentami jako paliwa, mieszaniny węgla z biomasą jako paliwa, mieszaniny węgla z odpadami jako paliwa, mieszanki
do paliw zgazowanych, nafta, oleina, olej i preparaty z olejów: rycynowego, rzepakowego, słonecznikowego, sojowego, solarowego,
ze smoły węglowej stosowane jako paliwa, 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, 19 balustrady, baraki, niemetalowe:
barierki bezpieczeństwa na drogach, belki, boazerie, niemetalowe:
bramy, materiały budowlane, dachówka niemetalowa, daszki niemetalowe stosowane w budownictwie, deski stosowane jako drewno
do celów budowlanych, doki pływające do cumowania łodzi niemetalowe, drewno budowlane, drewno fornirowane, drewno nadające
się do formowania, drewno obrobione, drewno piłowane, drewno
użytkowe, drzwi niemetalowe, fornir z drzewa, futryny niemetalowe,
gonty, niemetalowe: kabiny kąpielowe, karton z miazgi drzewnej
stosowany w budownictwie, kątowniki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje, korek sprasowany, niemetalowe: kostki budowlane,
kratownice, kraty, krokwie dachowe, listwy niemetalowe stosowane
w budownictwie, lufciki, okienka niemetalowe, łaty drewniane, łaty
niemetalowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, obudowy kominków, odrzwia
niemetalowe, niemetalowe: ogrodzenia, okiennice, okładziny stosowane w budownictwie, okna, okucia drzwi, pachołki cumownicze
niemetalowe, palisady niemetalowe, parkiety, płatwy stosowane
jako dachówki, płyty, niemetalowe: płytki stosowane w budownictwie, podłogi, podpory, pokrycia dachów, pokrywy włazów, powłoki
stosowane jako materiały budowlane, niemetalowe: progi, przegrody, ramy do okien, rolety zewnętrzne i nie z materiałów tekstylnych,
urządzenia do parkowania rowerów, rozpórki, rusztowania, schody,
sklejka, słupy niemetalowe, stajnie, niemetalowe: stemple, stopnie
schodów, stropy, sufity szalunki do betonu, szkło płaskie walcowane
stosowane jako okienne dla budownictwa, budki targowe, trampoliny niemetalowe, trzcina dla budownictwa, wykładziny niemetalowe,
znaki drogowe nieświecące i niemechaniczne, znaki nawigacyjne
nieświetlne, stojaki na afisze niemetalowe, altany stosowane jako
konstrukcje, baseny kąpielowe stosowane jako konstrukcje niemetalowe, niemetalowe: drzwi składane, gzymsy, kabiny telefoniczne,
naroża dachów, listewki drewniane do wykładzin, 35 badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich,
zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom
dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni i sklepach z wyrobami:
budowlanymi, drewna, korka, słomy, materiałami z tworzyw sztucznych, materiałów do wyplatania, wyrobów tartacznych, meblowymi,
paliw, biopaliw, ich komponentów i mieszanin.
(111) 320312
(220) 2018 11 27
(210) 493160
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) POLSKA IZBA PALIW PŁYNNYCH, Warszawa, PL.
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(540) MAGAZYN RYNKU PALIWOWEGO Paliwa Płynne ISSN 12303461 PORADNIK OPERATORA STACJI PALIW
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 29.01.12, 01.15.15, 27.05.01, 26.04.17
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], periodyki {czasopisma].
(111) 320313
(220) 2018 11 27
(210) 493164
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) WSZYSTKIEGO SŁODKIEGO
(510), (511) 21 filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy
do ciast i ciastek, formy i foremki (przybory kuchenne), formy, foremki (przybory kuchenne), garnki kuchenne, kubki, kubki z papieru
lub z tworzyw sztucznych, łapki do garnków, łopatki do ciast, łopatki
do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego, maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miksery, nieelektryczne, do celów domowych (blendery), miseczki, miski
ze szkła, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, nieelektryczne
młynki kuchenne, ozdoby z porcelany, pałeczki (sprzęt kuchenny),
patelnie, patery, pędzle kuchenne, piknikowe (koszyki-) z naczyniami, pipety kuchenne, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki
termoizolacyjne, pokrywki do garnków, porcelana, półmiski (tace),
przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przesiewacze, sita (przybory gospodarstwa
domowego), przybory kuchenne nieelektryczne, przykrywki do dań,
pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, rękawice do piekarnika, rękawice kuchenne, rondle, rondle ceramiczne, serwisy (zastawy stołowe), serwisy do herbaty, słoiki na ciastka, szczypce do cukru, szklane naczynia
do picia, szkło mleczne, tace do użytku domowego, tace obrotowe,
tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów,
torby izotermiczne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, tylki
i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, wałki do ciasta domowe, wazony, wkłady
chłodzące do schładzania żywności i napojów, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, wyroby ceramiczne dla
gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna
niż noże, widelce i łyżki, 35 reklama szeroko rozumiana, w tym telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, promocja sprzedaży, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 38 zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem
blogów on-line, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu, obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i mediów
telekomunikacyjnych, udostępnianie forów internetowych on-line,
41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, mianowicie pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych, organizowanie konkursów kulinarnych, usługi edukacyjne
odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych.
(111) 320314
(220) 2018 11 28
(210) 493200
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ, PL.
(540) Szkoła Narciarska STOK Maciej Kolasa
(510), (511) 12 pojazdy, instalacje transportujące (wyciągi narciarskie), urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
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wodzie, w szczególności: aparatura i urządzenia do transportu za pomocą lin, pojazdy śnieżne, rowery, sanie osobowe (pojazdy), wyciągi
narciarskie, wyciągi krzesełkowe, 35 usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, w tym w szczególności: reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
reklama, reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów,
ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama telewizyjna, usługi marketingowe,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, w szczególności: informacja turystyczna, informacja o podróżach i transporcie turystycznym, organizowanie wycieczek lądowych
i morskich, pielgrzymek oraz zwiedzania turystycznego, organizowanie wypoczynku grupowego, podróży i turystyki, pośrednictwo
w sprzedaży usług turystycznych i rekreacyjnych, prowadzenie biur
turystycznych, rezerwacja miejsc na wycieczki i środki transportu,
sprzedaż miejsc na środki transportu, usługi w zakresie pilotażu wycieczek, wynajmowanie środków transportu, usługi przewozowe
kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi, 41 edukacja, rozrywka
i sport, w szczególności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, w tym
w szczególności: informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie
sportów zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach,
nauka w zakresie sportu, obozy sportowe, organizowanie obozów
sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja turniejów sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych
zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, rezerwacja obiektów sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
do narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego,
udostępnianie stoków narciarskich, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu,
usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi
szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie
sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wynajem
sprzętu snowboardowego, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego,
zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowanie zawodów sportowych, usługi edukacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie
zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka
jazdy na nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie sportowe, szkoły narciarskie, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi
szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć
sportowych, usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(111) 320315
(220) 2018 11 29
(210) 493236
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Pracuję dla zdrowia
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
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dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięków
i obrazów na wszelkich nośnikach, nośniki sygnałów audio i/lub sygnałów wideo, nagrania filmów i programów telewizyjnych, nagrania dźwięku i muzyki, kasety audio-wideo, płyty kompaktowe, płyty
DVD, nagrania fonograficzne, płyty CD-ROM, nagrania wideo dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publikacje elektroniczne
na wszelkich nośnikach, 16 wydawnictwa, druki, książki, broszury,
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy, czasopisma [periodyki], drukowane publikacje, formularze [blankiety], gazety, kalendarze, materiały piśmienne, notatniki, segregatory [artykuły biurowe],
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, materiały drukowane, 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów i innych punktów sprzedaży
i kupna artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków, aparatury oraz wyposażenia i mebli stosowanych
w lecznictwie i szpitalnictwie, reklama, 36 usługi finansowe i ubezpieczeniowe, usługi gwarantowania ubezpieczeń, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi zarządzania finansami, usługi emerytalne,
usługi inwestycyjne, usługi wzajemnych funduszy inwestycyjnych,
usługi zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi zarządzania
wynajmem i wynajmowaniem nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, usługi
zarządzania inwestycjami w nieruchomości, usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych
usług, 39 usługi transportu, transport sanitarny i medyczny krajowy
i międzynarodowy, przewóz chorych, pogotowie do nagłych wezwań chorobowych i wypadkowych, 41 prowadzenie przedszkoli
i opieki nad dziećmi w wieku szkolnym, medyczne usługi edukacyjne, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej, usługi edukacyjne dotyczące farmacji, organizowanie
sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych
i szkoleniowych, usługi w zakresie tworzenia standardów edukacyjnych w zakresie medycyny, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wszystkie wyżej wymienione usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone
również drogą on-Iine i przez Internet, 42 usługi prowadzenia prac
badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, badania
laboratoryjne, genetyczne, medyczne badania naukowe, 43 prowadzenie żłobków, prowadzenie domów opieki dla osób starszych lub
potrzebujących pomocy, 44 szpitale, usługi medyczne, kliniki medyczne, usługi w zakresie ochrony zdrowia, usługi stomatologiczne,
medyczne badania osób, opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi,
usługi w zakresie prowadzenia domów spokojnej starości, usługi
domów opieki, usługi rehabilitacji i rekonwalescencji, usługi w zakresie badań przesiewowych, medyczne usługi oceniania zdrowia
i kondycji, usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.

(111) 320316
(220) 2018 11 30
(210) 493297
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) PODSIADŁA-KABACIŃSKA VIOLETTA LOGO-SENS, Kołobrzeg, PL.
(540) WERBOsensoMOTORYKA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony, żółty,
niebieski
(531) 26.13.01, 27.03.01, 27.03.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne z zakresu wspomagania rozwoju dziecka.
(111) 320317
(220) 2018 11 30
(210) 493279
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) TIGRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) NOOS-e
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.01
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(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia pomiarowe, czujniki pomiarowe,
elektroniczne czujniki pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gazometry, laserowe systemy pomiarowe, przyrządy do pomiaru
zanieczyszczenia powietrza, 42 opracowanie metod pomiarowych
i testujących, pomiary i analizy gazów cieplarnianych, pomiary środowiska w obrębie budynków, pomiary środowiskowe, tworzenie
programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu,
dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, usługi pomiarowe, wykonywanie pomiarów.

(111) 320318
(220) 2018 12 03
(210) 493346
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) LESIK TOMASZ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ACTIVREC
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, komputerowe oprogramowanie
do pracy zespołowej [groupware], oprogramowanie do monitorowania danych w chmurze, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu pracy, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie
komputerowe do zarządzania czasem pracy, oprogramowanie komputerowe do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie
użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, programy komputerowe, 35 administrowanie sprzedażą, reklama, reklama w Internecie,
usługi eksportowe, usługi importowe, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące oprogramowania, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów,
42 doradztwo związane z oprogramowaniem, hosting oprogramowania komputerowego i aplikacji komputerowych na rzecz osób
trzecich, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie programów komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie
oprogramowania komputerowego, umożliwianie użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze.
(111) 320319
(220) 2018 11 19
(210) 492805
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) MELON KAMIL MELKAM-BUD, Warszawa, PL.
(540) Melkam-Bud Firma remontowo-budowlana
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budownictwo, konserwacja budynków i pomieszczeń,
remonty, konsultacje budowlane, murarstwo, malowanie, nadzór
budowlany, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, usługi
doradztwa budowlanego, konsultacje budowlane, usługi hydrauliczne, montaż drzwi i okien, uszczelnianie budynków, izolowanie budynków, rozbiórka budynków, usługi hydrauliczne.
(111) 320320
(220) 2018 11 19
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) MELON KAMIL MELKAM-BUD, Warszawa, PL.
(540) MELKAMBUD Firma remontowo-budowlana
(540)

(210) 492806

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 24.17.03, 09.07.21
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budownictwo, konserwacja budynków i pomieszczeń,
remonty, konsultacje budowlane, murarstwo, malowanie, nadzór
budowlany, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie, usługi
doradztwa budowlanego, konsultacje budowlane, usługi hydraulicz-

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ne, montaż drzwi i okien, uszczelnianie budynków, izolowanie budynków, rozbiórka budynków, usługi hydrauliczne.

(111) 320321
(220) 2018 11 19
(210) 492808
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) EKOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NOTOS
(510), (511) 7 generatory prądu przemiennego, generatory gazu,
silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, przemysłowe
urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym, dźwigi samochodowe, narzędzia z napędem elektrycznym, pneumatycznym i hydraulicznym, maszyny i obrabiarki, maszyny i urządzenia górnicze
i wiertnicze, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, regulatory [części maszyn], 9 przewody elektryczne, kable elektryczne,
osprzęt do instalacji elektrycznych wewnętrznych, osprzęt do linii
energetycznych napowietrznych i kablowych, urządzenia, układy
do rozdziału dystrybucji i pomiaru paliw stałych, ciekłych, gazowych,
energii elektrycznej i cieplnej, rozdzielnie i rozdzielnice elektryczne,
stacje elektroenergetyczne, publikacje elektroniczne, urządzenia
do przesyłania i odbioru sygnałów elektrycznych, akumulatory i baterie akumulatorów, urządzenia telemechaniki sieci energetycznych,
układy i systemy w zakresie automatyki i sterowania dotyczące budownictwa komunalnego i przemysłowego, elektryczne urządzenia
świetlne, w tym lampy, reflektory, dekoracyjne urządzenia iluminacyjne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, okulary ochronne, kaski, rękawice do ochrony przed wypadkami, ochraniacze przed udarem napięciowym, maski ochronne, wydawnictwa elektroniczne, procesory, aparaty i Instrumenty
naukowe, geodezyjne, fotograficzne i optyczne, elektryczne i elektroniczne urządzenia do wytwarzania, rozdziału i wykorzystywania
energii, anteny, elektryczne i elektroniczne aparaty i instrumenty
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, nadzorujące, sterownicze, ratunkowe i do nauczania, komputery, mikroprocesory, elektroniczne
urządzenia przetwarzania danych, ekranopisy i drukarki, urządzenia
łącznościowe i ich zestawy, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
gaśnice, tyrystory, tranzystory, diody, elektryczne przetwornice
i prostowniki, transformatory, magnesy, oporniki elektryczne, przyłącza, wyłączniki, styki i przerywacze, elektryczne przewody, kable
i szyny zbiorcze, elektryczne wyłączniki i wyzwalacze, elektryczne
tablice sterownicze i przyrządy sterujące, elektryczne przekaźniki
i izolatory oraz obudowy dla nich, kondensatory elektryczne, odgromniki, dławiki, odbieraki prądu, urządzenia wymienne dla transformatorów elektrycznych, gniazdka elektryczne i izolatory przepustowe, elektryczne urządzenia i instalacje ochronne przekaźników,
elektryczne materiały przewodowe i izolacyjne, szafy i mufy kablowe, bezpieczniki elektryczne, mierniki prądu, przewody i tablice pomiarowe, piorunochrony i materiały odgromowe, elektryczne mechanizmy nastawcze i ich części, akustyczne i optyczne urządzenia
sygnalizacyjne, tablice sygnalizacyjne, akumulatory, baterie, ogniwa
i baterie paliwowe, elektryczne urządzenia wskazujące i zabezpieczające, monolityczne elektroniczne układy scalone, optoelektroniczne przyrządy i urządzenia, światłowodowe przyrządy i urządzenia, fotokomórki, urządzenia przekaźnikowe, rozdzielnie i sterownie
oraz stacje rozdzielcze i pomocnicze do przekazu i rozdziału energii
elektrycznej, elektroniczne dynamometry i momentometry, elektroniczne wskaźniki obciążenia, elektryczne i elektroniczne urządzenia i instrumenty do nadzoru, sterowania i rozdziału i regulowania
urządzeń do wytwarzania, przekształcania, przesyłania i rozdziału
energii elektrycznej, urządzeń przemysłowych i przebiegu procesów
przemysłowych, urządzenia do przesyłania, odbierania, zapisywania
i odtwarzania informacji przewodowo i bezprzewodowo, komputery i urządzenia peryferyjne do komputerów oraz inne urządzenia
do przetwarzania danych, interfejsy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, urządzenia i podzespoły automatyki przemysłowej, sterowania, kontroli, nadzoru, sygnalizacji oraz monitorowania procesów technologicznych, urządzenia
i podzespoły telekomunikacyjne, urządzenia do kontroli i regulacji
ciepła, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia do sterowania
i kontroli bojlerów, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, instalacje

2507

do wytwarzania pary, wytwornice pary, generatory pary inne niż
części maszyn, zasobniki pary, instalacje wodociągowe, urządzenia do ujęcia wody, regulacja wyciągów (ogrzewnictwo], regulacja
(armatura do-) urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów
wodnych lub gazowych, regulacja (armatura do-) urządzeń wodnych
lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, 37 usługi
w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji oraz remontów sieci
i urządzeń energetycznych oraz kopalń i elektrowni, wykonywanie
przyłączy, usługi w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń telekomunikacji, teletechniki i systemów komputerowych dla
potrzeb sieci elektroenergetycznych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, budowa, konserwacja i utrzymanie instalacji oświetlenia boisk sportowych, budowa, konserwacja i utrzymanie instalacji
oświetlenia dróg, ulic, placów i parków, budowa, konserwacja i utrzymanie instalacji oświetlenia hal produkcyjnych, magazynowych
i sportowych, budowa, konserwacja i utrzymanie instalacji oświetlenia nośników reklamy, budowa, konserwacja i utrzymanie instalacji oświetlenia obiektów architektonicznych, pomników, budowa,
konserwacja i utrzymanie instalacji oświetlenia wnętrz pomieszczeń
biurowych, sal lekcyjnych, obiektów handlowych, modernizacja
układów ciepłowniczych, naprawa pojazdów, usługi blacharsko-lakiernicze, budowa i konserwacja rurociągów, naprawy maszyn
i urządzeń górniczych, budowa i eksploatacja kopalń podziemnych
i odkrywkowych, eksploatacja kamieniołomów, usługi doradcze
i projektowe w zakresie budowy kopalń, elektrowni, elektrociepłowni, konserwacja, przeglądy, naprawa pojazdów lądowych, wypożyczanie pojazdów lądowych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług,
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania,
usługi w zakresie opracowywania programów komputerowych,
również specjalistycznych programów dotyczących użytkowania
energii elektrycznej, reprodukcja zapisanych nośników informacji,
reprodukcja komputerowych nośników informacji, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, aktualizacja, instalacje, konserwacja,
powielanie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, edycja oprogramowania
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
przyrodniczych i technicznych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych, projektowanie budowlane, urbanistyczne, technologiczne, badania i analizy techniczne,
usługi doradcze i projektowe w zakresie budowy i rozbudowy sieci
i urządzeń energetycznych, pomiary elektryczne, sprawdzanie układów pomiarowych, konwersja dokumentów płatniczych na formę elektroniczną, badania techniczne instalacji oświetleniowych,
ekspertyzy techniczne dotyczące: montażu, budowy, rozbudowy,
naprawy i konserwacji urządzeń i obiektów oraz układów elektrycznych, telekomunikacyjnych, energetycznych, komputerów, systemów komputerowych, systemów monitorujących, nadzorujących,
zabezpieczających, budowy i remontów dróg, obiektów dla potrzeb
budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, rekultywacji i stabilizacji gruntów, hałd, usługi w zakresie administrowania stronami
internetowymi oraz tworzenia i utrzymywania stron internetowych.

(111) 320322
(220) 2018 11 20
(210) 492851
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) ZAKRZEWSKI MARCIN PROSTUDIO, Kielce, PL.
(540) ProStudio
(510), (511) 35 projektowanie materiałów reklamowych, produkcja
filmów reklamowych, 41 fotografia, fotoreportaże, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
[pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja filmów,
innych niż reklamowe, usługi reporterskie, montaż taśm wideo.
(111) 320323
(220) 2018 11 20
(210) 492854
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) DERESZYŃSKI KRZYSZTOF, Bladowo, PL.
(540) Z OKAZJI TWOICH OKIEN I DRZWI
(510), (511) 6 drzwi aluminiowe, drzwi metalowe, framugi drzwi metalowe, metalowe drzwi przesuwne, metalowe drzwi zwijane, metalowe obramowania drzwi, metalowe drzwi ogrodowe, zewnętrzne
drzwi metalowe, aluminiowe drzwi ogrodowe, przechylne drzwi me-
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talowe, metalowe drzwi bezpieczeństwa, metalowe drzwi przeciwpożarowe, metalowe drzwi izolujące, drzwi wahadłowe metalowe,
futryny drzwiowe metalowe, ościeżnice drzwiowe metalowe, drzwi
i okna metalowe, drzwi i bramy żaluzjowe metalowe, metalowe okucia do drzwi, okna aluminiowe, okna metalowe, okna skrzynkowe
metalowe, okna dachowe metalowe, metalowe świetliki, rozumiane
jako okna, metalowe okna podnoszone, okna ścienne z metalu, okna
pancerne posiadające ramy metalowe, oszklone drzwi metalowe,
19 drzwi niemetalowe, drzwi przesuwne, niemetalowe, niemetalowe
drzwi obrotowe, drzwi oszklone, niemetalowe, zewnętrzne drzwi,
niemetalowe, drzwi wahadłowe niemetalowe, drzwi wewnętrzne,
niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe.

(111) 320324
(220) 2018 11 20
(210) 492877
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Calcium Stav Total + D3
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.
(111) 320325
(220) 2018 11 22
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 27
(732) KOWALEWSKI PAWEŁ, Łomianki, PL.
(540) Think.King ThinkKing
(510), (511) 41 szkolenia.

(210) 492987

(111) 320326
(220) 2018 11 22
(210) 492989
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 27
(732) KOBYLARZ KATARZYNA CRAZY POCKET, Kraków, PL.
(540) crazy POCKET

Nr 8/2019

(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, niebieski, fioletowy, granatowy
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież.
(111) 320327
(220) 2018 11 23
(210) 493029
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) NAWROCKI ACADEMY
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie),
44 usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(111) 320328
(220) 2018 11 26
(210) 493136
(151) 2019 04 17
(441) 2019 01 03
(732) OWCZARCZYK ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE BAGSTAR, Warszawa, PL.
(540) BAGSTAR
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: środki do konserwacji drewna, preparaty do prania,
mydła, środki do czyszczenia toalet, środki do zmywania naczyń,
środki do usuwania plam, środki do mycia rąk, środki do usuwania
rdzy, środki do usuwania kamienia, środki do czyszczenia rąk, środki
czyszczące do szkła, środki czyszczące do metalu, środki czyszczące
do kamienia, środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, odświeżacze powietrza,
środki do usuwania bakterii, środki do dezodoryzacji powietrza,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki odkażające
do użytku domowego, sztućce z tworzyw ulegających biodegradacji, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], dezynfektanty, urządzenia do dezynfekcji, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
na żywność, szczelne opakowania z tektury, opakowania kartonowe,
materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, papier
do pakowania żywności, tace kartonowe do pakowania żywności,
folie do pakowania artykułów żywnościowych, papierowe pojemniki do żywności na wynos, szablony do dekorowania żywności i napojów, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności, plastikowe torebki do przechowywania żywności do użytku domowego, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, taśma do woreczków
na żywność do użytku w zamrażarkach, utrzymujące wilgoć arkusze
papieru lub plastiku do pakowania żywności, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, kartony z tektury do pakowania, opakowania kartonowe,
torby na zakupy, torby papierowe na zakupy, podstawki pod szklanki
z papieru, podkładki pod szklanki z tektury, podstawki pod szklanki
z tektury, podstawki pod szklanki z kartonu, artykuły biurowe, papierowe artykuły piśmienne, dekoracje na stół z papieru, dekoracje
na środek stołu z papieru, torby na zakupy, miski z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], tablice reklamowe, kubki plastikowe, talerze papierowe, talerze jednorazowe, talerze z tworzyw
sztucznych, biodegradowalne miski, naczynia, naczynia do napojów,
talerze z tworzyw sztucznych [naczynia], szklanki, kieliszki, naczynia
do picia i akcesoria barowe, kubki papierowe, maski karnawałowe,
czapki karnawałowe, śmieszne gadżety na imprezy.
(111) 320329
(151) 2019 04 16

(220) 2018 11 27
(441) 2019 01 03

(210) 493155
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(111) 320333
(220) 2018 10 22
(210) 491868
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) MIEJSKI KLUB SPORTOWY SANDECJA SPÓŁKA AKCYJNA,
Nowy Sącz, PL.
(540) SANDECJA 1910 MKS SANDECJA S.A. NOWY SĄCZ Duma
Krainy Lachów
(540)

(732) ATB TAMEL SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, PL.
(540) Tamel ELECTRIC MOTORS
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych,
12 silniki elektryczne do pojazdów lądowych.
(111) 320330
(220) 2018 11 13
(210) 492622
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DOMESTA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) MATARNIA OFFICE PARK
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi w zakresie nieruchomości oraz wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych usług, 43 zapewnienie
czasowego wynajmu powlerzchni biurowej.
(111) 320331
(220) 2018 10 19
(151) 2019 04 18
(441) 2018 11 26
(732) KALENIEWICZ KRYSTYNA, Warszawa, PL.
(540) TECHNORANEK
(540)

(210) 491827

(531) 03.07.03, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, edukacja, fotografie, fotoreportaże, informacja o imprezach
rozrywkowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie książek, usługi
muzeów [wystawy], nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie|, nocne kluby, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie przyjęć [rozrywka], organizacja wystaw związane z kulturą lub edukacją, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, producenckie usługi muzyczne, produkcja
filmów innych niż reklamowych, usługi kaligrafii, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów [innych niż reklamowe), radiowe programy rozrywkowe, usługi reporterskie, rozrywka,
informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], usługi studia nagrań,
wypożyczanie dekoracji scenicznych, usługi komponowania układu
graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, wypożyczanie dekoracji scenicznych, produkcja filmów na taśmach wideo, organizowanie spektakli [impresariat], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, realizacja spektakli, wystawianie spektakli, montaż
taśm wideo, produkcja filmów na taśmach wideo.
(111) 320332
(220) 2018 10 22
(151) 2019 03 25
(441) 2018 11 26
(732) NORDECUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) sloan
(540)

(210) 491841

(531) 03.02.03, 03.02.24, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 36 pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, pożyczanie pod zastaw, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, informacje finansowe, analizy finansowe,
zarządzanie finansami, faktoring, handel walutami i wymiana walut,
transfer elektroniczny środków pieniężnych, doradztwo w zakresie
długów, agencje ściągania wierzytelności.

(531) 27.05.01, 26.04.02, 24.01.13, 24.01.18, 24.01.19, 26.11.07, 27.07.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi
reklamowe, wynajem miejsca i czasu na ogłoszenia reklamowe, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
prowadzenie salonów wystawienniczych i promocja sprzedaży pamiątek i upominków klubu sportowego, wyrobów rzemiosła artystycznego i rzeźb, prowadzenie galerii i promocja sprzedaży fotografii artystycznej o tematyce sportowej, obrazów i reprodukcji dla osób
trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi
prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: artykuły ogólnospożywcze, napoje i wyroby tytoniowe, sprzęt sportowy, upominki,
kosmetyki, środki do pielęgnacji ciała, artykuły toaletowe, wydawnictwa: czasopisma, foldery reklamowe, informatory, kalendarze, książki,
poradniki, prospekty i materiały piśmienne, artykuły przemysłowe,
odzieżowe i obuwie, towary z branży upominków reklamowych:
breloki i znaczki firmowe, chorągiewki, czapki, długopisy, emblematy, flagi, koszulki, medale okolicznościowe, parasole, proporczyki,
otwieracze do butelek, samoprzylepne naklejki, usługi prowadzenia
sprzedaży w sklepie na terenie obiektów sportowych artykułów:
spożywczych, napojów alkoholowych, bezalkoholowych, wyrobów
tytoniowych, papierniczych i przemysłowych, usługi badania rynku
i opinii publicznej, 41 usługi prowadzenia działalności szkoleniowo-treningowej we wszystkich dziedzinach sportowych, organizowanie
zawodów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, organizowanie imprez masowych o charakterze sportowym i rozrywkowym,
edukacja w dziedzinie sportu i rekreacji, usługi związane z rozrywką,
rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie organizowania zabaw, gier rozrywkowych, konkursów rozrywkowych, spektakli, gier sportowych,
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, użytkowanie, obsługa i wynajmowanie obiektów sportowych,
stadionów, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjno-rekreacyjnych, sal gimnastycznych i siłowni, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, organizowanie imprez rozrywkowych oraz
ich scenografii: pikników, festynów, widowisk, przedstawień artystycznych, teatralnych i literackich, koncertów muzycznych, dyskotek,
dancingów z grupą muzyczną, występów folklorystycznych, konkursów tanecznych, organizowanie balów, bankietów, przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, usługi świadczone przez czytelnie
i biblioteki, organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów, szkoleń, zjazdów edukacyjnych na zlecenie osób trzecich, wypożyczanie
sprzętu audiowizualnego do celów edukacyjnych i rozrywkowych,
43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane
z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach,
karczmach, restauracjach, stołówkach, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa-katering, obsługa imprez promocyjnych,
przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegająca na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie sal na posiedzenia wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny:
telefax, komputer, Internet.
(111) 320334
(220) 2018 10 22
(210) 491871
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) BIK
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(510), (511) 35 usługi informacji o działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania i ekspertyzy
w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmowanie, przechowywanie i ujawnianie informacji gospodarczych,
usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz
danych, usługi przetwarzania informacji, usługi systematyzowania baz danych i wyszukiwania w komputerowych bazach danych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji
w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu
o pozyskane i przetworzone informacje, usługi związane z pozyskiwaniem danych do komputerowych baz danych związanych
z zadłużeniem, z ściąganiem należności, przetwarzanie pozyskanych danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach danych,
archiwizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości
przeglądania i udostępniania danych, sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu o pozyskiwane
informacje, sortowanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie plikami, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, analizy
kosztów, zestawienia statystyczne, przygotowywanie i organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, porady
udzielane konsumentom w punktach informacji konsumenckiej,
poszukiwania w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi
budowania wizerunku firmy, usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych i o osobach fizycznych, usługi sporządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym na podstawie zebranych
danych, raporty ekonomiczne, 36 doradztwo w sprawach finansowych, informacja finansowa, usługi windykacji należności, opracowywanie raportów dotyczących oceny zobowiązań finansowych
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, sporządzanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych,
usługi informacyjne dotyczące bankowości i tematyki kredytowej,
usługi bankowe związane z budowaniem historii kredytowej klientów, usługi w zakresie oceny ryzyka kredytowego, usługi monitorowania portfela kredytów, w tym hipotecznych, usługi wyznaczania
modułów scoringowych jako statystyczna formuła matematyczna
wykorzystywana do wyliczania danych zgromadzonych w bazie
zgłaszającego dla oceny punktowej klientów, jako miary ryzyka
spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, prowadzenie analiz
finansowych, analizy ryzyka kredytowego, sporządzanie i publikowanie raportów oraz ocen ekonomiczno-finansowych, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, usługi związane ze ściąganiem wierzytelności, doradztwo
w sprawach związanych ze ściąganiem długów, usługi transferu
środków finansowych, zarządzanie majątkiem dłużników, zarządzanie zobowiązaniami dłużników, zarządzanie informacjami gospodarczymi związanymi z zadłużeniami, usługi związane
z usuwaniem przeterminowanych raportów odnośnie zadłużenia
osób fizycznych i firm, usługi związane z generowaniem wezwań
do zapłaty zobowiązań, usługi związane z kontrolowaniem powiadomień wysyłanych do klientów, usługi monitorowania działań
dłużników, opracowywanie i publikowanie raportów w sprawach
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i instytucji finansowych, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów z dziedziny bankowości i tematyki kredytowej, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikowanie w formie papierowej
i drogą on-line książek, tekstów, artykułów, organizowanie szkoleń
o tematyce bankowej, kredytowej i informacji bankowej, nauczanie i nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji bankowej, publikacje wyników badań i studiów sektorowych, 42 tworzenie i administrowanie stron
internetowych, udostępnianie baz danych oraz czasu dostępu
do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie
danych do wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów
komputerowych, usługi związanie z tworzeniem oprogramowania
do platform informacyjnych i ich hosting, usługi badawcze w zakresie prowadzenia studiów sektorowych, dotyczących bankowości i tematyki kredytowej.
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(111) 320335
(220) 2018 10 22
(210) 491873
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) JUNIORVIT
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje witaminizowane.
(111) 320336
(220) 2018 10 23
(210) 491883
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) PILCH SYLWIA FLOW ACADEMY, Warszawa, PL.
(540) Leader Tango Original project by Agnieszka Maria Gasperini
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 16 druki, materiały drukowane, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, broszury drukowane, broszury z programem, książki,
41 usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, szkolenia w zakresie sztuk wizualnych,
szkolenia w zakresie sztuk widowiskowych, doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, szkolenia związane z branżą restauracyjną, szkolenia
w zakresie opracowywania systemów oprogramowania, szkolenia
w zakresie projektowania pamięci komputerowych, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie konserwacji
edytorów tekstu, szkolenia związane z technikami przetwarzania
danych, szkolenia w zakresie technik przetwarzania danych, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, szkolenia w zakresie projektowania systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie rozwijania pamięci komputerowych, szkolenia w zakresie projektowania
programów komputerowych, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
jazdy samochodem, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, szkolenia techniczne w dziedzinie ryzyka przemysłowego, szkolenia w zakresie opracowywania programów komputerowych, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych,
pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, szkolenia z zakresu
technik zapobiegania ślepocie, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
na drodze, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników,
doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników
samochodowych, szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem,
szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, edukacja
i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, szkolenia
dla osób niewidomych w zakresie korzystania z psów przewodników,
szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodziców, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa
i personelu, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia],
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach
związanych z edukacją i szkoleniami.
(111) 320337
(220) 2018 10 23
(210) 491885
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, PL.
(540) AGRIBLEND
(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
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(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) 320338
(220) 2018 10 25
(210) 491887
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) SMYKA DARIUSZ, SMYKA MAREK ZAKŁAD KONFEKCYJNY
GALANT SPÓŁKA CYWILNA, Końskie, PL.
(540) CLEVER gentleman
(540)

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 320339
(220) 2018 10 23
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) M MOKOTOWSKA SPA
(540)

(210) 491908

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 44 salony piękności, aromaterapia, depilacja woskiem,
fryzjerstwo, usługi manicure i pedicure, masaż, tatuowanie, usługi
saun, usługi solariów, usługi spa, usługi wizażystki.
(111) 320340
(220) 2018 10 23
(210) 491921
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) KIDYBA ANDRZEJ, KIDYBA KRYSTYNA ENTERPRISE SPÓŁKA
CYWILNA, Lublin, PL.
(540) ENTERPRISE
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 20.07.01, 20.07.02, 14.07.18, 14.07.19, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, w tym płyty
fonograficzne, płyty CD i DVD, dyski optyczne przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, nośniki dźwięku, tekstu
lub obrazu zapisane w formacie mp3 oraz w innych formatach przystosowanych do odtwarzania przez komputery i telefony komórkowe, audiobooki, e-booki, filmy i muzyka do pobrania z internetu,
audiobooki, e-booki, filmy i muzyka zapisane na płytach lub innych
nośnikach cyfrowych, elektroniczne publikacje tekstowe, muzyczne
lub obrazowe utrwalone na nośnikach, 16 książki, książki beletrystyczne, komiksy, albumy, fotografie, plakaty, afisze, reprodukcje,
foldery, pocztówki, widokówki, czasopisma, naklejki, bilety, kalendarze notesy, drukowane materiały piśmienne, drukowane opowieści
przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane materiały promocyjne, drukowane foldery informacyjne, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu: książek, albumów, fotografii, plakatów, folderów, czasopism, pocztówek,
widokówek, naklejek, biletów, kalendarzy, notesów, reprodukcji,
nagranych filmów, nagranych audiobooków, nagranych e-booków,
nagranej muzyki, materiałów piśmiennych i biurowych, usługi w zakresie sprzedaży on-line obejmującej audiobooki, e-booki, filmy
i muzykę do pobrania, 41 wydawanie i publikowanie audiobooków,
wydawanie i publikowanie książek i czasopism w wersji papierowej,
wydawanie i publikowanie książek i czasopism na płytach CD oraz
innych cyfrowych nośnikach, wydawanie i publikowanie on-line książek, czasopism, audiobooków i e-booków, wydawanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, nagrywanie audiobooków, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, montaż i nagranie dźwięku
i obrazu, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikowanie
filmów na płytach DVD i innych cyfrowych nośnikach, publikowanie
filmów on-line, nagrywanie filmów, usługi dostarczania za pośrednictwem sieci komputerowych plików muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów multimedialnych w formatach przystosowanych do odtwarzania i odczytu przez
komputery i telefony komórkowe, w tym e-booków i audiobooków,
udostępnianie utworów muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów multimedialnych, e-booków i audiobooków na portalach i stronach internetowych.

(111) 320341
(220) 2018 10 23
(210) 491922
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) KIDYBA ANDRZEJ, KIDYBA KRYSTYNA ENTERPRISE SPÓŁKA
CYWILNA, Lublin, PL.
(540) ENTERPRISE
(540)

(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01
(510), (511) 9 zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, w tym płyty
fonograficzne, płyty CD i DVD, dyski optyczne przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, nośniki dźwięku, tekstu
lub obrazu zapisane w formacie mp3 oraz w innych formatach przystosowanych do odtwarzania przez komputery i telefony komórkowe, audiobooki, e-booki, filmy i muzyka do pobrania z Internetu,
audiobooki, e-booki, filmy i muzyka zapisane na płytach lub innych
nośnikach cyfrowych, elektroniczne publikacje tekstowe, muzyczne
lub obrazowe utrwalone na nośnikach, 16 książki, książki beletrystyczne, komiksy, albumy, fotografie, plakaty, afisze, reprodukcje,
foldery, pocztówki, widokówki, czasopisma, naklejki, bilety, kalendarze notesy, drukowane materiały piśmienne, drukowane opowieści
przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane materiały promocyjne, drukowane foldery informacyjne, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu: książek, albumów, fotografii, plakatów, folderów, czasopism, pocztówek,
widokówek, naklejek, biletów, kalendarzy, notesów, reprodukcji,
nagranych filmów, nagranych audiobooków, nagranych e-booków,
nagranej muzyki, materiałów piśmiennych i biurowych, usługi w za-
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kresie sprzedaży on-line obejmującej audiobooki, e-booki, filmy
i muzykę do pobrania, 41 wydawanie i publikowanie audiobooków,
wydawanie i publikowanie książek i czasopism w wersji papierowej,
wydawanie i publikowanie książek i czasopism na płytach CD oraz
innych cyfrowych nośnikach, wydawanie i publikowanie on-line książek, czasopism, audiobooków i e-booków, wydawanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, nagrywanie audiobooków, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, montaż i nagranie dźwięku
i obrazu, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikowanie
filmów na płytach DVD i innych cyfrowych nośnikach, publikowanie
filmów on-line, nagrywanie filmów, usługi dostarczania za pośrednictwem sieci komputerowych plików muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów multimedialnych w formatach przystosowanych do odtwarzania i odczytu przez
komputery i telefony komórkowe, w tym e-booków i audiobooków,
udostępnianie utworów muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów multimedialnych, e-booków i audiobooków na portalach i stronach internetowych.

(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, napoje niskoalkoholowe, 43 restauracje, kawiarnie,
usługi barowe.

(111) 320342
(220) 2018 10 23
(210) 491923
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) EPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jawczyce, PL.
(540) KLEJTO
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 24.13.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, napoje niskoalkoholowe, 43 restauracje, kawiarnie,
usługi barowe.

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje służące do klejenia, 4 smary, 16 taśma klejąca, taśma klejąca pakowa, dwustronna taśma przylepna do uż. domowego, dwustronna taśma klejąca do uż biurowego, 17 taśma maskująca,
taśma klejąca opakowaniowa, taśma samoprzylepna do opakowań,
taśma maskująca do celów przemysłowych.
(111) 320343
(220) 2018 10 23
(210) 491926
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) BROWAR STU MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) 71
(540)

Kolor znaku: ciemnożółty, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.17, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne bezalkoholowe, napoje alkoholowe, 33 napoje alkoholowe, napoje niskoalkoholowe, 43 restauracje,
kawiarnie, usługi barowe.
(111) 320344
(220) 2018 10 23
(210) 491927
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) BROWAR STU MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) pierwszy łyk TM
(540)

Kolor znaku: ciemnożółty, czarny, biały
(531) 01.15.15, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13

(111) 320345
(220) 2018 10 23
(210) 491928
(151) 2019 03 21
(441) 2018 12 03
(732) BROWAR STU MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ART + CREATIVE COLLABORATION
(540)

(111) 320346
(220) 2018 10 23
(210) 491943
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) KABEX M I K BOGUNIA SPÓŁKA JAWNA, Janów, PL.
(540) KABEX
(540)

(531) 26.04.12, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 20 meble ogrodowe, dekoracje wiszące jako ozdoby, domki dla ptaków, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych,
drzwiczki do mebli, dzwonki wiatrowe jako dekoracje, klepki bednarskie, kojce, kołki niemetalowe, komody, korki, kosze niemetalowe,
kosze z pokrywą do przenoszenia rzeczy, kozły jako stojaki meblowe,
kozły do piłowania, kółka samonastawne niemetalowe, krany niemetalowe do beczek, krzesła, ławy jako meble, łóżka, niemetalowe
beczułki, nogi do mebli, numery domów nieświecące niemetalowe,
obręcze do beczek niemetalowe, osprzęt niemetalowy do mebli, panele drewniane do mebli, parawany jako meble, plecionki ze słomy
z wyjątkiem mat, stojaki na parasole, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity jako meble, pulpity pod książki, siedzenia
metalowe, sienniki, skrzynki lęgowe, skrzynki lęgowe dla zwierząt
domowych, skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane, skrzynki
na zabawki, słupki do drapania dla kotów, stojaki do butelek, stojaki
do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania gazet, stojaki na beczki
niemetalowe, stojaki na kapelusze, stojaki na parasole, stojaki na paszę, stojaki jako meble, stoły, taborety, taborety ze schodkami jako
meble, ule, wolnostojące przepierzenia jako meble, wózki meblowe,
wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, zasłony z plecionek drewnianych jako
meble, kuranty wiatrowe jako dekoracja, psie budy, dzieła sztuki
z drewna, kołyski, drzwi, figurki jako statuetki z drewna, gabloty jako
meble, osprzęt do drzwi niemetalowy, leżaki, osprzęt niemetalowy
do okien, paliki, postumenty pod doniczki na kwiaty, pudełka drewniane, skrzynie, paki z drewna lub tworzyw sztucznych, stoliki pod
maszyny do pisania, stoliki ruchome pod komputery, 21 balie, brytfanny, chochle do podawania, doniczki na kwiaty, doniczki okienne,
formy i foremki jako przybory kuchenne, gąsiory, klatki dla ptaków,
klatki dla zwierząt domowych, konewki, koryta, kosze do użytku domowego, kosze na chleb, koziołki pod noże na stół, kuwety dla zwierząt domowych, miednice jako naczynia, patery, podkładki na stół,
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin, pojemniki kuchenne, pojemniki
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na chleb, półmiski jako tace, półmiski do jarzyn, przesiewacze popiołu do użytku domowego, przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, przybory kuchenne nieelektryczne, przykrywki do dań,
przyrządy do krojenia ciast, ruszty kuchenne, tace do użytku domowego, tace obrotowe, wałki do ciasta domowe, wanienki dla ptaków,
żłoby dla zwierząt, formy do ciastek, deski do krojenia chleba, deski
do krojenia do kuchni, grille kuchenne, kandelabry jako świeczniki
nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nieelektryczne, przykrywki do garnków
jako zamknięcia, 28 bąki jako zabawki, deskorolki, figurki do zabawy,
gra w domino, hulajnogi, huśtawki, kije do gier, kręgle, matrioszki,
narty, śmieszne rzeczy jako atrapy, kije bilardowe, stojaki do choinek,
domki dla lalek, klocki jako zabawki, konie na biegunach jako zabawki, pionki do gier, sanki jako artykuły sportowe, zabawki, zabawki dla
zwierząt, 35 dekoracja wystaw sklepowych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich tj. zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 320347
(220) 2018 10 24
(210) 491953
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) RADTKE BARTOSZ M. PRACOWNIA TESTÓW
PSYCHOLOGICZNYCH I PEDAGOGICZNYCH, Gdańsk, PL.
(540) ptpip
PRACOWNIA
TESTÓW
PSYCHOLOGICZNYCH
I PEDAGOGICZNYCH
(540)

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.20, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.09
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku i obrazu, w tym płyty CD,
DVD, BLUE-RAY oraz dyskietki, magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki informacji, oprogramowanie komputerowe, cyfrowe
lub analogowe nośniki do zapisu dźwięków lub obrazów, urządzenia
i przyrządy naukowe, urządzenia i przyrządy dydaktyczne, 16 czasopisma, gazety, książki, papierowe materiały dydaktyczne, publikacje
drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym on-line, książek, gazet, czasopism,
artykułów piśmienniczych, pomocy naukowych i edukacyjnych,
nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, 41 edukacja i informacja
o edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych, nauczanie,
wydawanie gazet, książek, czasopism oraz innych periodyków, wydawanie książek i czasopism w postaci elektronicznej, wypożyczanie filmów, publikacja elektroniczna on-line książek, gazet, czasopism i innych periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, organizacja i przeprowadzanie szkoleń oraz konferencji
o charakterze edukacyjnym.
(111) 320348
(220) 2018 10 24
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) SAWKA JERZY, Wrocław, PL.
(540) Sawka
(540)

(531) 02.01.16, 02.01.20, 03.03.01, 27.05.01

(210) 491954
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(510), (511) 18 uprzęże dla koni i ich części, artykuły odzieżowe dla
koni, buty i ochraniacze dla koni, siodła, 25 odzież i obuwie, artykuły odzieżowe i obuwie do uprawiania jeździectwa, 41 organizowanie zawodów sportowych i jeździeckich, organizowanie zawodów
jeździeckich w skokach przez przeszkody, organizowanie pokazów
jazdy konnej, tresura koni, usługi ujeżdżania koni, instruktaż w zakresie jazdy konnej, usługi szkoleniowe w zakresie jazdy konnej, szkoły
i obozy jazdy konnej, udostępnianie obiektów i sprzętu do jazdy konnej, udostępnianie obiektów i sprzętu na wyścigi konne, bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi konne].

(111) 320349
(220) 2018 10 24
(210) 491956
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AGRO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Farmer Funduszy
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe dla smartfonów i tabletów, urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania,
odbioru, przechowywania, przedstawiania lub odtwarzania dźwięku,
obrazów i danych, komputery, programy komputerowe, programy
gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe, chipy komputerowe, urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowania sygnałów elektrycznych, urządzenia do zdalnego sterowania, karty chipowe,
karty kodowane, anteny, anteny satelitarne, kable, światłowody, przełączniki, adaptery, łączniki, złącza, wtyczki, gniazda i wypusty, skrzynki
przyłączowe, taśmy, płyty, dyski i kasety zawierające dane, dźwięk lub
obrazy albo służące do ich rejestracji, filmy kinematograficzne przygotowane do pokazu, nagrania audio i/lub wideo, urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania, rozpowszechniania, przechowywania, przedstawiania, odbioru i odtwarzania, sprzęt
przetwarzający dane, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu z Internetem, publikacje elektroniczne, części (i osprzęt) do wszystkich wymienionych towarów,
36 działalność finansowa, tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo
inwestycyjne, w tym pośrednictwo w dystrybucji, zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów
uczestnictwa funduszy zagranicznych, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, inwestowanie na rynku kapitałowym, usługi finansowe, usługi transferu
i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi powiernicze,
doradztwo finansowe i inwestycyjne, analizy finansowo-ekonomiczne, wycena finansowa, badanie rynku w sektorze finansowo-inwestycyjnym, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie
portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie aktywami, lokaty
kapitału, 42 oprogramowanie nie do pobrania, oprogramowanie jako
usługa („SaaS”), wypożyczanie komputerów, instalacje i konserwacja
oprogramowania komputerowego, usługi programowania komputerowego i projektowania komputerowego, wszystkie usługi zawarte
w tej klasie dotyczące komputerów, urządzeń i sprzętów liczących,
programowania komputerowego i projektowania komputerowego,
usługi projektowania, rysunku i pisania na zamówienie dla celów opracowywania stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach dla stron
internetowych osób trzecich.
(111) 320350
(220) 2018 10 24
(151) 2019 04 16
(441) 2018 12 17
(732) WROCZYŃSKI ŁUKASZ, Kalisz, PL.
(540) AdMed MEDICAL PARTNER
(540)

(210) 491967

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 01.01.02, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.12, 01.01.10, 01.01.14
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: kompresy lecznicze, kompresy z gazy, paski odczynnikowe, odczynnik-do badań medycznych, barwniki, produkty
higieniczne do celów medycznych, preparaty higieniczne do celów
medycznych, preparaty higieniczne do użytku medycznego, żele
do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, kliniczne odczynniki medyczne, medyczne odczynniki diagnostyczne, środki do sterylizacji, preparaty do sterylizacji, mydła
dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych,
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, płyny dezynfekujące
inne niż mydło, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego: jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego,
jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego: podkłady dentystyczne, podkłady zapobiegające odleżynom, maski higieniczne do celów medycznych, lateksowe rękawiczki
do użytku chirurgicznego, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych, rękawiczki ochronne do celów medycznych, rękawiczki lateksowe do celów stomatologicznych, rękawiczki do badań do celów
medycznych, stoły do zabiegów medycznych, krzesła do zabiegów
medycznych, odzież ochronna do celów medycznych, nici chirurgiczne, nici do użytku medycznego, ortopedyczne opatrunki uciskowe,
szyny do opatrunków gipsowych, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych, opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego,
bandaże unieruchamiające do przygotowywania opatrunków gipsowych, szczypce do opatrunków do użytku chirurgicznego, worki
stomijne, worki do kolostomii, pooperacyjne worki kolostomijne, pooperacyjne worki ileostomijne, worki na mocz, pooperacyjne worki
enterostomijne, worki do drenażu ran, worki do zbierania płynów
fizjologicznych, worki izolacyjne do użytku medycznego, medyczne worki drenażowe do gromadzenia ropni, pojemniki na odpady
medyczne, igły medyczne, igły chirurgiczne, igły iniekcyjne, igły
do zastrzyków podskórnych, igły do celów stomatologicznych, igły
do robienia zastrzyków, strzykawki na igły wielofazowego użytku,
strzykawki do zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzykawki dentystyczne, strzykawki medyczne, strzykawki
doustne, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do celów
medycznych, strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków,
strzykawki do zastrzyków podskórnych do celów medycznych, strzykawki do zastrzyków do celów medycznych, strzykawki z tłokiem
do użytku medycznego, kaniule, pojemniki do transportu próbek
zawierających żywe komórki ludzkie, nosze do transportu pacjentów, wiertła do użytku w stomatologii, maski ochronne do użytku
przez pracowników stomatologii, rękawice ochronne do użytku
przez pracowników stomatologii, sprzęt i instrumenty chirurgiczne
do użytku stomatologicznego, przyrządy okulistyczne, okulistyczne
przyrządy diagnostyczne, okulistyczne nożyki mikrochirurgiczne,
przyrządy lecznicze na użytek okulistyki, wzierniki, wzierniki oczne,
wzierniki dopochwowe, wzierniki jednorazowego użytku, wzierniki do otoskopów, wzierniki światłowodowe do celów medycznych,
szczoteczki do cytologii, medyczne narzędzia ręczne, narzędzia
do diagnostyki medycznej, medyczne i chirurgiczne narzędzia tnące
do cięcia tkanek i organów ludzkich lub zwierzęcych, krążki maciczne do antykoncepcji, urządzenia wykonane z kauczuku naturalnego
do celów antykoncepcyjnych, przyrządy z kauczuku syntetycznego
do celów antykoncepcyjnych, środki antykoncepcyjne niechemiczne, przyrządy antykoncepcyjne, prześcieradła sterylne chirurgiczne,
prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła do badań lekarskich,
prześcieradła jako przykrycia stosowane w chirurgii, prześcieradła do przykrywania podczas operacji, prześcieradła jako okrycia
do użytku medycznego, prześcieradła do przykrywania podczas
operacji chirurgicznych, prześcieradła dla osób niekontrolujących
czynności fizjologicznych, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, prześcieradła używane przy niekontrolowani czynności
fizjologicznych dla niemowląt, prześcieradła dla dzieci używane przy
niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych,
prześcieradła sterylne do użytku na pacjencie podczas operacji chirurgicznej, prześcieradła wykonane z gumy używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, prześcieradła z chłonnej waty
celulozowej do użytku podczas operacji chirurgicznych, elektrody
sercowe, elektrody elektrofizjologiczne, elektrody do fulguracji
sercowej, elektrody do rozruszników serca, elektrody do stymulacji
serca, elektrody do defibrylacji sercowej, elektrody do użytku medycznego, elektrody do odczytywania parametrów biologicznych,
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elektrody ze szkła do użytku medycznego, elektrody do użytku
z urządzeniami medycznymi, elektrody do badań do użytku medycznego, pincety dla pielęgniarek, pincety do użytku chirurgicznego, pincety do celów medycznych, rękawice chirurgiczne, rękawice
do badań medycznych, rękawice do celów medycznych, rękawice
do użytku stomatologicznego, rękawice do użytku podczas operacji, rękawice do użytku w szpitalach, rękawice gumowe do użytku
medycznego, rękawice lateksowe do celów medycznych, rękawice
gumowe do użytku chirurgicznego, fotele specjalnie przystosowane
do celów chirurgicznych, fotele specjalnie przystosowane do celów
medycznych, autoklawy do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji,
dezynfekcji i odkażania, higieniczne ręczniki papierowe do rąk.

(111) 320351
(220) 2018 10 24
(210) 491970
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Avetpharma. Naturalne wsparcie w walce z cukrem!
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci suplementów, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
suplementy diety dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
preparaty medyczne, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, medyczne preparaty do odchudzania, dietetyczne napary do celów medycznych, kapsułki odchudzające, dodatki dietetyczne w formie napojów, napoje stosowane w lecznictwie, napoje
witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, suplementy
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspomagające
odchudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, wszystkie wyżej wymienione towary nie są przeznaczone dla zwierząt.
(111) 320352
(220) 2018 10 25
(210) 491993
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA MEN CARBON CARE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, kosmetyki do i po goleniu, pianki do golenia,
żele do golenia, balsamy po goleniu, środki do higieny intymnej
zawarte w tej klasie, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe.
(111) 320353
(220) 2018 10 25
(210) 491994
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) Garavogue Inc., Waterdown, CA.
(540) BROGHIES
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze mianowicie
ciastka ryżowe, ciastka z ziarnami i ciastka pszenne, ciasta, ciastka
z prosa, słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), ciastka
z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi), suszone,
słodzone ciastka z mąki ryżowej (rakugan), miękkie zwijane ciastka
z ubitego ryżu [gyuhi], ciastka herbaciane, ciastka na bazie drożdży
piwnych, ciastka owsiane spożywcze, ciastka słodowe, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciastka z ryżu prasowanego (mochi),
przekąski ryżowe, krakersy ryżowe, ciasteczka ryżowe, chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, przekąski na bazie ryżu, przekąski składające się
głównie z ryżu, przekąski na bazie wafli ryżowych, produkty przekąskowe sporządzone z ryżu, przekąski składające się głównie ze zbóż,
chipsy zbożowe, produkty przekąskowe zbożowe, batony przekąsko-
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we składające się z mieszanki ziaren, orzechów i suszonych owoców
(słodycze), przekąski z pszenicy, żywność przekąskowa na bazie pszenicy, batony na bazie pszenicy.

(111) 320354
(220) 2018 09 19
(210) 490751
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) ZUBOWICZ BARBARA, Police, PL.
(540) IZYBAR
(510), (511) 29 bita śmietana, desery mleczne, dipy, jogurty, kefir [napój mleczny], krem na bazie masła, koktajle mleczne, koktajle jajeczne
bezalkoholowe, mleczne produkty, mleko, napoje na bazie jogurtu,
produkty serowarskie, przetwory twarożkowe, przetworzony ser, puddingi na bazie mleka, schłodzone desery mleczne, sery dojrzewające,
sery świeże niedojrzewające, śmietana, świeży biały ser, twaróg, jaja,
jadalny olej rzepakowy, koncentrat masła, masła solone, spożywczy
olej kokosowy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, tłuszcze kukurydziane, tłuszcze jadalne, dżemy, galareta, galaretki, marmolada, krem cytrynowy,
owoce gotowane pasta z owoców, żelatyna, batoniki na bazie owoców
i orzechów, desery owocowe, daktyle, frytki, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, oliwki, suszone, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], mrożone owoce, kandyzowane owoce,
orzechy aromatyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy
łuskane, orzechy prażone, orzechy przetworzone, orzechy ziemne
konserwowe, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce
konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane,
owoce przetworzone, owoce w puszkach, placki smażone, pokrojone
owoce, przekąski na bazie kokosu, przekąski na bazie mleka, przekąski
z owoców, suszone orzechy kokosowe, suszone figi, suszone daktyle,
wiśnie koktajlowe, 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ananasy w cieście, bagietki z nadzieniem, banany w cieście, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, bułki z nadzieniem, bułki
nadziewane, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta
[słodkie lub słone], kanapki, przekąski z kukurydzy, przekąski sezamowe, precelki, placki, pizza, koreczki, kanapeczki, sandwicze, cynamon,
polewy do lodów, polewy piankowe, laski wanilii, laski cynamonu, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batony zbożowe i energetyczne, bezy, budynie deserowe, bułeczki z dżemem, bułeczki z owocami, bułki z cynamonem, chałwa, chleb,
ciasteczka solone, ciastka serowe, ciasto na biszkopty, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], crème caramel [karmelowy deser], cukierki,
batony i guma do żucia, czekolada, czekolada na polewy lub posypki,
czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, czekoladki, dekoracje
z czekolady na choinki, desery czekoladowe, gofry, gofry z polewą czekoladową, jabłka w cieście, krakersy, marcepan, musy, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, naleśniki, nielecznicze draże, nugat, słodycze lodowe, słodycze gotowane, tiramisu, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, miód, słodkie polewy i nadzienia, syropy
i melasa, batony lodowe, ciasta lodowe, desery lodowe, lizaki lodowe,
lody, napoje z lodów, sorbety, cappuccino, espresso, herbaty, kakao,
kapsułki z kawą, napoje zawierające kakao, napoje na bazie kawy, napoje czekoladowe, kawa, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia
oraz mieszanki do jego przygotowywania, drożdże i zaczyny, suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, ciasta, ciasta z kremem [cream pie],
torty truskawkowe, lukrecja, paszteciki, słodycze, słodycze bez cukru,
słodycze czekoladowe, słodycze z oleju sezamowego, słodycze o smaku owocowym, słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, słodycze lodowe w postaci lizaków, 43 bary, herbaciarnie, kawiarnia, kafeterie [bufety], koktajlbary, lodziarnie, kontraktowe usługi w zakresie żywności,
organizowanie bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, puby,
restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów,
snack-bary, stołówki, usługi barów i restauracji, usługi barowe, usługi
kawiarni, usługi w zakresie bankietów, restauracje dla turystów, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikatesy.
(111) 320355
(220) 2018 09 20
(210) 490767
(151) 2019 04 29
(441) 2018 11 05
(732) JANIK PIOTR PIK PLAST, Lubin, PL.
(540) PU SAFE
(510), (511) 17 farby izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne,
uszczelnienia wodoodporne, wypełnienia do szczelin kompensacyjnych, zaprawy izolacyjne.

(111) 320356
(220) 2018 09 24
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) FAMUR
(540)

2515
(210) 490881

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe i ich części, wyroby metalowe gotowe, rury i przewody ciśnieniowe: metalowe kurki kulowe do instalacji przemysłowych-zawory inne niż części maszyn, skipy (pojemniki
transportowe), klatki wyciągowe metalowe, konstrukcje stalowe urządzeń wyciągowych i nadszybia w tym wieże i dźwigary, trasy jednoszybowych kolejek podwieszanych, w tym szyny jezdne oraz inne elementy torów kolejek, zawiesia metalowe do podwieszania ciężarów
na łukowej obudowie kopalnianej w tym zawiesia dla podwieszania
szyn górniczych kolejek podwieszanych, układak kabla metalowy, rury
podsadzkowe metalowe, zbiorniki załadowcze i wyładowcze metalowe, odlewy korpusów przekładni zębatych metalowe, metalowe odlewy stropnic, kadłubów spągnic i strzemion obudowy kopalnianej, metalowe odlewy kadłubów silników elektrycznych, metalowe odlewy
przewodów pyłowych, metalowe odlewy wykładzin młynów węglowych, metalowe odlewy kadłubów, gwiazd, ślizgów i płóz kombajnów
węglowych, metalowe obciążniki do wózków transportowych widłowych, metalowe odkuwki elementów maszyn górniczych, 7 maszyny
ogólnego przeznaczenia, maszyny dla budownictwa, sprzęt do małej
mechanizacji górnictwa, maszyny dla górnictwa, maszyny do wydobywania, kombajny węglowe ścianowe i chodnikowe, części i podzespoły do kombajnów węglowych, wrębiarki, części i podzespoły
do wrębiarek, strugi węglowe i części do nich, przekładnie w tym przekładnie zębate, części i podzespoły do przekładni, napędy hydrauliczne i ich części, napędy do przenośników, części i podzespoły do napędów do przenośników, silniki hydrauliczne, części i podzespoły
do silników hydraulicznych, pompy do hydrauliki wysokociśnieniowej,
w tym pompy ręczne, części i podzespoły do pomp do hydrauliki wysokociśnieniowej, maszyny do robót ziemnych, wiertnice, w tym wiertnice dla górnictwa naftowego normalnośrednicowe, małośrednicowe
i hydrogeologiczne oraz osprzęt wiertniczy do nich w tym narzędzia
wiertnicze i łańcuchy tulejkowo-rolkowe, obrabiarki do metali, system
przeniesienia napędu dla kombajnów górniczych złożony z koła napędowego w kombajnie i drabinki przenośnika, górnicze obudowy zmechanizowane ścianowe i chodnikowe, urządzenia górnicze o napędzie
hydraulicznym, stojaki hydrauliczne, przesuwaki hydrauliczne, siłowniki hydrauliczne, zawory metalowe w tym bloki zaworowe, zamki hydrauliczne i ich części, sterowane zawory zwrotne kulkowe i grzybkowe do zamków hydraulicznych i ich części, zawory zwrotne gazowe
i sprężynowe do zamków hydraulicznych i ich części, zawory odcinające i ich części, rozdzielacze hydrauliczne w tym rozdzielacze zaworowe, płytkowe i suwakowe oraz części do nich, ręczne regulatory natężenia przepływu i ich części, ładowarki hydrauliczne, przesiewacze,
cylindry, tłoki i tłoczyska, podnośniki, przenośniki zgrzebłowe górnicze ścianowe, podścianowe do robót przygotowawczych i dla ratownictwa, ich podzespoły i części, bębny przenośników zgrzebłowych,
zgrzebła, przenośniki taśmowe, ich podzespoły i części, bębny przenośników taśmowych w tym bębny napędowe, zwrotne, napinające i kierunkowe, krążniki, zawieszenia krążników, zestawy krążnikowe, wsporniki zestawów krążnikowych stałe i samonaprowadzające, stacje
zwrotne przenośników taśmowych, stacje przesypowe i wysięgniki
przenośników taśmowych, przystawki przesypowe i przystawki dwubębnowe przenośników taśmowych, urządzenia do czyszczenia taśmy
przenośników taśmowych, układy napędowe przenośników taśmowych, w tym zespoły napędowe i modułowe jednostki napędowe, kadłuby napędów i ściany kadłubów, sprzęgła do przenośników taśmowych i części do tych sprzęgieł, hamulce do przenośników taśmowych
i części do tych hamulców, urządzenia do zapobiegania cofania taśmy
przenośników taśmowych, zwalniaki, pętlicowe zasobniki taśmy przenośników taśmowych, urządzenia do napinania taśmy przenośników
taśmowych w tym stacje napinające, ich zespoły i części, konstrukcje
nośne przenośników taśmowych, kozły tras przenośników taśmowych
w tym kozły samonaprowadzające, urządzenia zasypowe przenośników taśmowych, urządzenia do regulacji biegu oraz do zmiany kierunku taśmy w tym zespoły bębnów kierujących przenośników taśmo-
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wych, przełazy i osłony zabezpieczające przenośników taśmowych,
wyposażenia dojazdy ludzi na przenośnikach taśmowych, układy sterowania przenośników taśmowych, odlewy do przenośników taśmowych, kolejki przetokowe łańcuchowe ich podzespoły i części, urządzenia przyszybowe w tym zapory, hamulce torowe, pomosty
wahadłowe, wrota szybowe, ich podzespoły i części, kadłuby spawane
silników elektrycznych w tym ognioszczelnych silników dla górnictwa,
ładowarki zgarniakowe i zgarniaki ich podzespoły i części, podsadzarki
do podsadzki pneumatycznej, ich podzespoły i części, półautomaty
do produkcji siatki cięto ciągnionej, ich podzespoły i części, elektrownie wiatrowe, ich podzespoły i części, inne urządzenia napędzane silnikami wiatrowymi, ich podzespoły i części, kurki kulowe do instalacji
przemysłowych-zawory stanowiące części maszyn, odwadniarki, flotowniki, dmuchawy, wzbogacalniki, hydrocyklony, osadzarki, odmulniki, filtry, elektrofiltry, prasy filtracyjne, koła linowe, cyklony, kołowroty, wciągniki, wciągarki, wywrotnice wózków kopalnianych, densiklony,
zwałowarki, 8 napinacze [narzędzia ręczne], 9 urządzenia do przetwarzania informacji, nagrane programy komputerowe, komputerowe
nośniki danych zawierające oprogramowanie, nadajniki i odbiorniki
radiowe, telewizyjne, urządzenia dla telefonii i telegrafii przewodowej,
urządzenia i przyrządy pomiarowe, kontrolne, badawcze i nawigacyjne, systemy do sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, przełączniki elektryczne,
przekaźniki elektryczne, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca
przeznaczona do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, w szczególności wybuchem pyłu węglowego lub metanu, urządzenia do nagrywania, przesyłania i odtwarzania dźwięku, serwery komputerowe
przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchami, w szczególności wybuchami pyłu węglowego i metanu, zintegrowany zarządzalny system podziemnej eksploatacji pokładów węgla, składający
się z podziemnej sieci teleinformatycznej oraz punktów węzłowych
wyposażonych w rozbudowany system kontroli z obsługą protokołów
komunikacyjnych, zawory elektromagnetyczne, 11 urządzenia elektryczne do oświetlania, hydrauliczna aparatura sterownicza, 12 lokomotywy, tabor kolejowy, jednoszynowe kolejki podwieszane oraz zespoły i części do takich kolejek, kolejki szynowo-linowe, kabiny
osobowe kolejek szynowo-linowych, pontony i podtorza, podwozia
gąsienicowe, 16 książki, publikacje, materiały szkoleniowe, 19 przewody wysokociśnieniowe niemetalowe, 35 usługi związane z tworzeniem, przetwarzaniem i utrzymywaniem baz danych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, publikowanie tekstów reklamowych, materiały reklamowe, 36 działalność finansowa z wyłączeniem ubezpieczenia i funduszy emerytalnych, udzielanie kredytów, 37 instalowanie, remont,
konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń przemysłowych oraz sprzętu i wyposażenia do nich, naprawa i konserwacja wyrobów metalowych gotowych, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, remont zmechanizowanych obudów górniczych i ich podzespołów
i części, remont siłowników hydraulicznych i ich podzespołów i części,
wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń dla górnictwa, remontowanie
zaworów stanowiących części maszyn oraz zaworów innych niż części
maszyn, remontowanie hydraulicznej aparatury sterowniczej, regeneracja przewodów wysokociśnieniowych, serwisowanie maszyn i urządzeń górniczych, regeneracja części zamiennych do maszyn górniczych w tym do kombajnów chodnikowych i ścianowych
i ich podzespołów, obudów zmechanizowanych, przenośników zgrzebłowych, przenośników taśmowych, wiertnic, siłowników hydraulicznych, ładowarek hydraulicznych, pomp, montaż lutniociągów i rurociągów, roboty górnicze w zakresie wykonywania wyrobisk
podziemnych, usługi w zakresie wykonywania robót budowlano-montażowych, rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, robót
ziemnych, fundamentowania, wznoszenia budynków, montażu i budowy konstrukcji oraz budowli z elementów prefabrykowanych, budownictwa metalowego, prac murarskich, instalacyjnych, izolacyjnych, wykończeniowych, tynkowania, malowania, budowy dróg,
w szczególności w zakładach górniczych na powierzchni i pod ziemią,
38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, wypożyczanie urządzeń telefonicznych przewodowych, wypożyczanie urządzeń telegraficznych przewodowych, wypożyczanie nadajników radiowych, telewizyjnych, wypożyczanie zespołów
nadawczych, odbiorczych, łączność telefoniczna bezprzewodowa,
łączność telefoniczna satelitarna, 40 usługi poligraficzne, powlekanie
galwaniczne, spawanie, lutowanie, obróbka cieplna w tym hartowanie
metali, szlifowanie metali, obróbka skrawaniem metali, obróbka me-
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chaniczna elementów metalowych, 41 nauczanie, kształcenie praktyczne w zakresie produkowanych wyrobów oraz oprogramowania
systemowego dla tych wyrobów, usługi wydawnicze, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, edukacja szkolna i pozaszkolna, wspomaganie
edukacji, 42 badania i analizy techniczne, projektowanie, powielanie,
instalacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, analizy systemów komputerowych, kontrola jakości w tym zakresie, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie urządzeń do przetwarzania informacji, wypożyczanie
urządzeń kontrolno-sterujących, pomiarowych, kontrolnych, badawczych i nawigacyjnych, wypożyczanie systemów sterowania procesami przemysłowymi, wypożyczanie elektrycznej aparatury kontrolno-sterującej przeznaczonej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
w szczególności wybuchem pyłu węglowego lub metanu, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, projektowanie hydraulicznych
układów sterujących, projektowanie hydraulicznej aparatury sterującej, opracowanie i emisja dokumentacji technicznej, usługi w zakresie
projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
analiz technicznych, badań technicznych, doradztwa budowlanego,
ekspertyz inżynieryjnych, w szczególności dotyczących obiektów powierzchniowej i podziemnej infrastruktury zakładów górniczych oraz
konsultingu w zakresie technologii eksploatacji i przeróbki węgla.

(111) 320357
(220) 2018 09 27
(210) 491039
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) GOLISZEK DANIELA, Jelcz-Laskowice, PL.
(540) GRAVITY
(510), (511) 10 kołdry specjalnego przeznaczenia dla celów medycznych i leczniczo-rehabilitacyjnych, koce specjalnego przeznaczenia
dla celów medycznych i leczniczo-rehabilitacyjnych, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz
sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak artykuły
pościelowe w tym w szczególności prześcieradła, koce, kołdry, poduszki oraz poszwy i poszewki oraz pokrowce i przykrycia na łóżka,
artykuły wyposażenia wnętrz na bazie tekstyliów o charakterze użytkowym i dekoracyjnym, narzuty na łóżka, bielizna pościelowa, kapy
na łóżka, 40 usługi krawieckie, usługi gręplarskie, usługi hafciarskie,
szycie na zamówienie, przeróbki i poprawki krawieckie, szycie na zamówienie artykułów wyposażenia wnętrz (użytkowych i dekoracyjnych) opartych na materiałach tekstylnych, szycie na zamówienie
artykułów pościelowych, wszystkie powyższe usługi wykonywane
ręcznie i maszynowo.
(111) 320358
(220) 2018 10 24
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) SAWKA JERZY, Wrocław, PL.
(540) SAWKA LIGHT HAND
(540)

(210) 491952

(531) 02.01.16, 02.01.20, 03.03.01, 27.05.01
(510), (511) 18 uprzęże dla koni i ich części.
(111) 320359
(220) 2018 11 05
(210) 492315
(151) 2019 04 16
(441) 2018 12 10
(732) SOFTCOM SPÓŁKA JAWNA PIOTR SZUBA, TOMASZ
WIERZBOWSKI, Wrocław, PL.
(540) iKSORIS
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 20.05.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 programy komputerowe [software ładowalny], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], 16 bilety, 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, komputerowe zarządzanie
plikami, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego.

(111) 320360
(220) 2018 11 05
(210) 492375
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO AROMATERAPEUTYCZNE,
Nowy Dwór Mazowiecki, PL.
(540) Aromaterapia pta Kwartalnik Polskiego Towarzystwa
Aromaterapeutycznego
(540)
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żania powietrza, preparaty do neutralizacji zapachów, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna w związku ze środkami myjącymi, dezynfekującymi, konserwującymi i pielęgnacyjnymi za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(111) 320364
(220) 2018 11 07
(210) 492410
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) BRĘK PRZEMYSŁAW MP CONCEPT, Bytkowo, PL.
(540) mp CONCEPT
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 29.01.12, 26.04.18, 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 16 broszury, czasopisma [periodyki], gazety, kalendarze,
katalogi, książki, materiały drukowane.

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 05.03.14, 05.03.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 preparaty do konserwacji i zabezpieczania, preparaty powłokowe posiadające właściwości hydrofobowe, 3 preparaty
do czyszczenia i mycia, prania, wywabiania plam, płukania, zmywania, nabłyszczania, polerowania, odbarwiania, usuwania kamienia i osadów, środki zapachowe do pomieszczeń, środki toaletowe,
środki konserwujące skóry, środki zapachowe do samochodu, środki
do nadawania połysku samochodom, środki do płukania do zmywarek, środki do usuwania kryształów soli, środki do pielęgnacji skóry
zwierzęcej, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki
do usuwania warstw wykończeniowych podłóg, środki czyszczące
w sprayu do tekstyliów, środki z dezodorantem do czyszczenia kuwet, środki do usuwania wosku z podłóg, rozumiane jako preparaty
do szorowania, 5 środki bakteriobójcze, do dezynfekcji i do odświeżania powietrza, preparaty do neutralizacji zapachów, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna w związku ze środkami myjącymi, dezynfekującymi, konserwującymi i pielęgnacyjnymi za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(111) 320361
(220) 2018 11 06
(210) 492388
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 07
(732) SZERSZENOWICZ TOMASZ BISTRO PAPAJ, Wodnica, PL.
(540) DZIKI DOM
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 320365
(220) 2018 11 07
(210) 492414
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) HENKOR J. M. KORDYLAK SPÓŁKA JAWNA, Dębianki, PL.
(540) KeraKom
(540)

(111) 320362
(220) 2018 11 06
(151) 2019 04 04
(441) 2018 12 17
(732) STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) STILO ENERGY
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 19 zaprawy budowlane, zaprawy do systemów kominowych i wentylacyjnych.

(210) 492392

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych.
(111) 320363
(220) 2018 11 07
(210) 492409
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) BRĘK PRZEMYSŁAW MP CONCEPT, Bytkowo, PL.
(540) MP CONCEPT
(510), (511) 2 preparaty do konserwacji i zabezpieczania, preparaty powłokowe posiadające właściwości hydrofobowe, 3 preparaty
do czyszczenia i mycia, prania, wywabiania plam, płukania, zmywania, nabłyszczania, polerowania, odbarwiania, usuwania kamienia i osadów, środki zapachowe do pomieszczeń, środki toaletowe,
środki konserwujące skóry, środki zapachowe do samochodu, środki
do nadawania połysku samochodom, środki do płukania do zmywarek, środki do usuwania kryształów soli, środki do pielęgnacji skóry
zwierzęcej, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki
do usuwania warstw wykończeniowych podłóg, środki czyszczące
w sprayu do tekstyliów, środki z dezodorantem do czyszczenia kuwet, środki do usuwania wosku z podłóg, rozumiane jako preparaty
do szorowania, 5 środki bakteriobójcze, do dezynfekcji i do odświe-

(111) 320366
(220) 2018 11 07
(210) 492416
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) HENKOR J. M. KORDYLAK SPÓŁKA JAWNA, Dębianki, PL.
(540) KeraMur
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 19 zaprawy budowlane, zaprawy do ścian z keramzytu.
(111) 320367
(220) 2018 11 08
(210) 492438
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 07
(732) WOŁOSZUK ANNA, KUNECKA JULIA, KOROBCZAK PIOTR
VERO STILO LEATHER CENTRO SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) Marco Mazzini
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, teczki, kosmetyczki, małe damskie torebki
bez rączki, plecaki, torby i portfele skórzane, torby na ramię, torby
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wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry, torebki damskie, torebki do przewieszania przez ramię, torebki na biodra [nerki], torebki
na ramię, torebki, portmonetki i portfele, torebki wieczorowe, torebki wykonane ze skóry, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki-worki, walizki.

(111) 320368
(220) 2018 11 08
(210) 492439
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 07
(732) ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kęty, PL.
(540) ALUMETAL POLAND
(510), (511) 6 aluminium, stopy aluminium, stopy aluminiowe odlewnicze, stopy metali lekkich, stopy metali nieżelaznych, aluminium
do odtleniania stali, stopy metali nieszlachetnych, stopy wstępne (zaprawy), sztabki metali nieszlachetnych, folie metalowe do zawijania
i pakowania, metale nieszlachetne surowe lub przetworzone, odpady metalowe, złomy metalowe, złom aluminiowy, złom metali nieżelaznych, drut aluminiowy, formy odlewnicze metalowe, okucia metalowe, okucia dla budownictwa metalowe, osprzęt do drzwi i okien
metalowych, konstrukcje metalowe dla budownictwa, belki metalowe, bramy metalowe, płyty dla budownictwa metalowe, zawiesia
do przenoszenia ładunków metalowe, znaki drogowe metalowe, żelazokrzem, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w punktach
sprzedaży hurtowej detalicznej stopów metali, aluminium i stopów
aluminium, stopów wstępnych (zapraw), rud metali, chemikaliów
przemysłowych, odpadów i złomów metalowych, części zamiennych
oraz akcesoriów do samochodów i innych pojazdów, silników do pojazdów, paliw i smarów oraz artykułów przemysłowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i/lub reklamy, badanie rynku
w celach handlowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, usługi
menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania
marketingowego i badania rynku, administrowanie i zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej reklama, reklama
na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowe
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie reklam
prasowych reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, prowadzenie negocjacji
w zakresie umów kupna i sprzedaży towarów, patronowanie klubom
sportowym, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych oraz komputerowe zarządzanie plikami, pośrednictwo handlowe, informacja
o powyższych usługach, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących produkcji aluminium, stopów aluminium i stopów wstępnych (zapraw), pośrednictwo w kraju i za granicą w zakresie kupna-sprzedaży aluminiowych stopów odlewniczych, złomu metalowego
i stopów wstępnych (zapraw), prowadzenie agencji importowo-eksportowej, usługi pomocnicze związane z handlem towarami, w tym
dla importu i eksportu, usługi reklamowe, reprodukcja dokumentów,
reprodukcja dokumentacji, dystrybucja materiałów reklamowych,
organizowanie aukcji, eksploatacja oraz zarządzanie komputerami
i systemami komputerowymi, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, Internetu, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, 40 rafinacja ciekłego metalu,
odlewanie metali, hartowanie metali, przeróbka odpadów i złomów
metalowych, przeróbka złomu aluminiowego, obróbka metali, powlekanie metali, spawanie, lutowanie.
(111) 320369
(220) 2018 11 08
(210) 492477
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 10
(732) HAXEL EVENTS & INCENTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HAXEL
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi reklamowe, umieszczanie
reklam w Internecie, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów oraz usługi polegające na kompleksowej ofercie
systemów wsparcia sprzedaży, systemów i programów budujących
relacje z partnerami i motywujących pracowników, w tym ich sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowych, zarządzanie hotelami, usługi związane z zawieraniem kontraktów fran-
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chisingowych, doradztwo w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach dotyczących organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, usługi audytu jako część zarządzania, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie systemami informatycznymi, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, systemy wsparcia sprzedaży, systemy, programy budujące relacje z partnerami
i motywujące pracowników, 39 usługi w zakresie organizowania podróży, organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc na wycieczki,
również za pośrednictwem Internetu, organizowanie zwiedzania
turystycznego, usługi transportowe, wynajem środków transportu,
usługi parkingowe, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, 41 organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, eventów, szkoleń, organizowanie i obsługa przyjęć, balów, dyskotek, organizowanie i obsługa spotkań biznesowych, organizowanie spektakli, organizowanie
konkursów, organizowanie targów i wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, organizowanie wypoczynku, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji fizycznej, usługi w zakresie organizowania
imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie
i prowadzenie szkoleń specjalistycznych, usługi domów i ośrodków
kultury, usługi galerii i salonów wystawienniczych, usługi wesołych
miasteczek i parków rozrywki, usługi świadczone przez biblioteki,
nauczanie języków obcych, organizowanie wyjazdów motywacyjnych i nagrodowych.

(111) 320370
(220) 2018 11 09
(210) 492505
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) PIKULICKI RADOSŁAW, Jelenia Góra, PL.
(540) POZNAJ PRAWDZIWY SMAK NATURY KARKONOSKIE PILS
ALKOHOL 5,0% EKSTRAKT 11° PIWO REGIONALNE LUCKY CROWN
DIGITAL PROJECT
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, ciemnozielony, szary,
zielony, złoty
(531) 05.11.15, 10.03.01, 24.11.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 320371
(220) 2018 10 30
(210) 492193
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 27
(732) WSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) WHEELSTANDPRO
(510), (511) 9 komputerowe urządzenia peryferyjne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, urządzenia audiowizualne, podpórki
do ustalania położenia urządzeń audiowizualnych, stojaki audiowizualne, urządzenia do gier audio-video, podpórki do urządzeń używanych z komputerem, części zamienne do wyżej wymienionych
artykułów, 35 eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepie internetowym, hurtowni / sklepie tradycyjnym z: komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, audiowizualnymi urządzeniami dydaktycznymi, urządzeniami audiowizualnymi,
podpórkami do ustalania położenia urządzeń audiowizualnych, stojakami audiowizualnymi, urządzeniami do gier audio-video, podpór-
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kami do urządzeń używanych z komputerem, częściami zamiennymi
do wyżej wymienionych artykułów.

(111) 320372
(220) 2018 10 30
(210) 492194
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) WSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) WHEEL STAND PRO
(510), (511) 9 komputerowe urządzenia peryferyjne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, urządzenia audiowizualne, podpórki
do ustalania położenia urządzeń audiowizualnych, stojaki audiowizualne, urządzenia do gier audio-video, podpórki do urządzeń używanych z komputerem, części zamienne do wyżej wymienionych
artykułów, 35 eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepie internetowym, hurtowni / sklepie tradycyjnym z: komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, audiowizualnymi urządzeniami dydaktycznymi, urządzeniami audiowizualnymi,
podpórkami do ustalania położenia urządzeń audiowizualnych, stojakami audiowizualnymi, urządzeniami do gier audio-video, podpórkami do urządzeń używanych z komputerem, częściami zamiennymi
do wyżej wymienionych artykułów.
(111) 320373
(220) 2018 10 30
(210) 492195
(151) 2019 04 23
(441) 2018 12 17
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SPIŻARNIA DWORSKA
(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb,
kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, barwniki
do ożywiania kolorów po praniu, saszetki zapachowe do bielizny,
środki do namaczania bielizny, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, środki do czyszczenia rur odpływowych, farbki do bielizny,
preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, środki do konserwacji skóry, krochmal, preparaty do mycia,
mydła, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące
do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, preparaty do zmywania,
pasty do skór, preparaty do polerowania, preparaty do usuwania
rdzy, pasty do skóry, środki do szorowania, wywabiacze plam, szampony dla zwierząt domowych, dezodoranty osobiste, preparaty
do golenia, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy
do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, odświeżacze do ust olejki
perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty, proszki i płyny do zębów,
lakiery do paznokci, 16 gazety, fotografie, albumy, przybory szkolne,
papier śniadaniowy, serwetki papierowe, papier toaletowy, chusteczki do nosa papierowe, 20 meble, meble ogrodowe, meble kempingowe, lustra, ramy do obrazów, karnisze, 21 naczynia i przybory
kuchenne wykonane nie z metali szlachetnych, deski do krojenia
i prasowania, garnki, talerze, dzbanki, przybory kosmetyczne, kubły,
kosze na śmieci, miski, miednice, mopy, termosy, szczotki, patelnie,
ścierki do mycia, pułapki na gryzonie, serwisy stołowe nie z metali
szlachetnych, spryskiwacze, wazony, przybory toaletowe, 24 bielizna
pościelowa, obrusy, serwety, kapy, pledy, poduszki, kołdry, 25 obuwie, ubrania, nakrycia głowy, odzież wierzchnia, garnitury, spodnie,
marynarki, sukienki, spódnice, garsonki, bluzki, swetry, żakiety, bielizna osobista, bielizna nocna, szaliki, apaszki, rajstopy, pończochy,
skarpety, kostiumy kąpielowe i plażowe, rękawice, koszule nocne,
szlafroki, biustonosze, piżamy, halki, krawaty, 29 flaki, krokiety,
chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, wyroby wędliniarskie,
koncentraty (tj. koncentraty zup, rosołowe, pomidorowe [puree],
soków warzywnych do konsumpcji), konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty
mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane,
przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, owoce i warzywa suszone, konfitury,
galaretki, koncentraty, dżemy, powidła, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe do spożycia, 30 aromaty do żywności, chipsy
zbożowe, wyroby z czekolady, czekolada, kukurydza prażona, lody,
desery lodowe, preparaty zbożowe, mrożonki zawarte w tej klasie,
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herbata, kakao, ketchup, majonezy, miód, musztarda, przyprawy,
ryż, puddingi, sosy sałatkowe, prażona kukurydza, sorbety, kisiele,
budynie, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki, piwo, esencje do produkcji napojów,
33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty), alkoholowe (esencje), alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje,
dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie
piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier-), miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy
na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające), whisky,
wino, wódka, 34 cygara, cygaretki, fajki, papierosy, tytoń, zapalniczki, zapałki, 35 doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
informacje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie
i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, programy lojalnościowe,
dobór personelu za pomocą metod psychotechniki, organizowanie
targów i wystaw handlowych, projektowanie reklam, pośrednictwo
w zakresie kojarzenia kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej,
testowanie kadry menedżerskiej w celu selekcji personelu, prowadzenie informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm
zagranicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy
wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości, z odzieżą, z bielizną, z artykułami gospodarstwa domowego, ze sprzętem
elektrycznym i elektronicznym, z meblami, z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów,
z sadzonkami, prowadzenie sklepów intemetowych w branży spożywczej oferujących produkty szybkozbywalne, 36 wynajmowanie
powierzchni sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania i administrowania nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych,
39 usługi w zakresie przewozu osób i towarów, usługi w zakresie
przeładunku, magazynowanie towarów, 42 tworzenie komputerowych programów informatycznych, organizowanie prac nad rozwojem komputerowych programów informatycznych, programowanie
komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i programowania komputerowego, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform szkoleniowych on-line, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform interakcyjnych on-line, 43 usługi
gastronomiczne, prowadzenie hoteli, zajazdów, łodziami, catering,
prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje,
restauracje samoobsługowe, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.

(111) 320374
(220) 2018 10 31
(210) 492221
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) TYLKO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin, PL.
(540) PRESTO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z prasą [materiałami drukowanymi], papierosami, kawą, artykułami spożywczymi, przekąskami, zabawkami, artykułami przemysłowymi i środkami
chemicznymi do użytku domowego.
(111) 320375
(220) 2018 10 31
(210) 492223
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) TYLKO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin, PL.
(540) presto
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z prasą [materiałami drukowanymi], papierosami, kawą, artykułami spożywczymi, przekąskami, zabawkami, artykułami przemysłowymi i środkami
chemicznymi do użytku domowego.

(111) 320376
(220) 2018 10 31
(210) 492235
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) Citigroup Inc., Nowy Jork, US.
(540) CITIDIRECT EB
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy, udostępnianie za pomocą platformy internetowej pełnego zakresu usług bankowych i finansowych, mianowicie, zarządzanie kontami bankowymi i finansowymi, utrzymywanie
kont bankowych i finansowych, analizy bankowe i finansowe, bankowe i finansowe prognozy, prowadzenie płatności bankowych
i finansowych oraz zarządzanie płatnościami, bankowe i finansowe
informacje oraz raporty, transakcje bankowe i finansowe oraz zarządzanie transakcjami, usługi udostępniania aplikacji umożliwiających
ich użytkownikom blogowanie, udostępnianie, wysyłanie i komentowanie informacji w zakresie bankowości, finansów, inwestycji oraz
transakcji za pośrednictwem Internetu.
(111) 320377
(220) 2018 10 31
(210) 492238
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) Citigroup Inc., Nowy Jork, US.
(540) CITIDIRECT BE
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy, udostępnianie za pomocą platformy internetowej pełnego zakresu usług bankowych i finansowych, mianowicie, zarządzanie kontami bankowymi i finansowymi, utrzymywanie
kont bankowych i finansowych, analizy bankowe i finansowe, bankowe i finansowe prognozy, prowadzenie płatności bankowych
i finansowych oraz zarządzanie płatnościami, bankowe i finansowe
informacje oraz raporty, transakcje bankowe i finansowe oraz zarządzanie transakcjami, usługi udostępniania aplikacji umożliwiających
ich użytkownikom blogowanie. udostępnianie, wysyłanie i komentowanie informacji w zakresie bankowości, finansów, inwestycji oraz
transakcji za pośrednictwem Internetu.
(111) 320378
(220) 2018 11 16
(210) 492752
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) ZAWIERUCHA PATRYK, ZAWIERUCHA KAROLINA SWOYSKIE
Z DOMOWEJ SPIŻARNI SPÓŁKA CYWILNA, Kielce, PL.
(540) DOMOWA SPIŻARNIA SKLEP I STUDIO KULINARNE
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, w celu
umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu w sklepie
i hurtowni oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym
Internetu towarów: przyprawy i mieszanki przyprawowe, anyż, bazylia, cebula smażona, bakalie, orzechy w czekoladzie, chmiel, pieprz,
majeranek, przyprawa do grilla, syrop do celów spożywczych, sosy
(przyprawy), marynaty, keczup, musztarda, majonez, zaprawki do alkoholu, mąka, mieszanki do wypieku chleba, potrawy na bazie mąki,
41 kształcenie praktyczne (pokazy) w zakresie gotowania, szkoła gotowania, prowadzenie studia kulinarnego, warsztaty kulinarne.
(111) 320379
(220) 2018 11 21
(210) 492897
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) SZKOŁY SOKRATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) SZKOŁY SOKRATES

Nr 8/2019

(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.07.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie nauczania języków obcych,
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi nauczania języka angielskiego,
świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, edukacja
językowa, kursy językowe, nauczanie języków obcych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie zajęć,
organizowanie indywidualnej nauki języków, organizowanie zajęć
dydaktycznych, dostarczanie informacji edukacyjnych, usługi doradcze w zakresie edukacji.
(111) 320380
(220) 2018 11 21
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AMERYKANKI MAX
(540)

(210) 492899

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnoniebieski, czerwony,
jasnoniebieski, niebieski
(531) 26.13.25, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, czekoladki, pralinki, cukierki, kakao, wyroby cukiernicze, batoniki, ciasta,
ciastka i wafle, lody, galaretki owocowe, napoje na bazie czekolady
i kakao.
(111) 320381
(220) 2018 11 21
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WW
(540)

(210) 492905

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, czerwony, ciemnoczerwony,
jasnoniebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, czekoladki, pralinki, cukierki, kakao, wyroby cukiernicze, batoniki, ciasta,
ciastka i wafle, lody, galaretki owocowe, napoje na bazie czekolady
i kakao.
(111) 320382
(151) 2019 04 09

(220) 2018 11 21
(441) 2018 12 27

(210) 492920
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(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AMERYKANKI
(540)

(540) KARCZMA U WALUSIA
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje dla turystów, usługi cateringu zewnętrznego,
usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne, wypożyczanie urządzeń
do gotowania.

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnoniebieski, czerwony, niebieski
(531) 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, czekoladki, pralinki, cukierki, kakao, wyroby cukiernicze, batoniki, ciasta,
ciastka i wafle, lody, galaretki owocowe, napoje na bazie czekolady
i kakao.
(111) 320383
(220) 2018 11 22
(210) 492966
(151) 2019 04 25
(441) 2019 01 03
(732) KAMIŃSKI MARIUSZ WEHIKUŁ SMAKU, Kielce, PL.
(540) wehikuł smaku garmażenie
(510), (511) 29 sery, mięso, wędliny, ryby nieżywe, śmietana, galarety
mięsne, żywność przygotowana z ryb, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałata świeża, 30 pieczywo, słodycze, ciasta, herbata, kawa,
31 warzywa, owoce, pomarańcze, ziemniaki, 43 usługi gastronomiczne z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 320384
(220) 2018 11 26
(210) 493072
(151) 2019 04 17
(441) 2019 01 03
(732) Vinex-Slavyantsi AD, Slavyantsi, BG.
(540) CÒTE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wina.
(111) 320385
(220) 2018 10 29
(151) 2019 04 18
(441) 2018 12 17
(732) NGUYEN ANH TUAN, Radom, PL.
(540) Tg TIGON ASIAN CUISINE
(540)

(210) 492175

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne-restauracja, bar-catering.
(111) 320386
(220) 2018 10 30
(210) 492187
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 27
(732) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) MEMO
(510), (511) 10 obuwie ortopedyczne, ortopedyczne wkładki
do obuwia, ortopedyczne wkładki z podparciem łuku stopy, wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], wkładki do leczenia
korekcyjnego schorzeń kończyn dolnych, wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń stóp, wkładki do obuwia do użytku ortopedycznego, wkładki do palców u stóp do obuwia [ortopedyczne],
wkładki do pantofli domowych [ortopedyczne], wkładki miękkie
[ortopedyczne], wkładki na płaskostopie, wkładki nastawiające
do palców u stóp [ortopedyczne], wkładki ortopedyczne do obuwia, wymienne wkładki ortopedyczne, wyściółki do ortopedycznych
opatrunków gipsowych, wzorniki do celów ortopedycznych, wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia ortopedycznego, 25 odzież,
obuwie dla dzieci, obuwie damskie, obuwie dla mężczyzn.
(111) 320387
(220) 2018 11 09
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) DELICTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krynica-Zdrój, PL.
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(111) 320388
(220) 2018 11 05
(210) 492314
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) MARCZAK ROBERT P.H.U. ROBI, Warszawa, PL.
(540) Ice
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 01.05.02, 01.05.15, 06.01.04
(510), (511) 8 nożyczki.
(111) 320389
(220) 2018 10 26
(210) 492038
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) IBUM SUPER MAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby
medyczne w postaci tabletek, kapsułek, syropów, emulsji lub zawiesin.
(111) 320390
(220) 2018 10 26
(151) 2019 04 05
(441) 2018 12 03
(732) AEDMAX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AEDMAX.PL
(540)

(210) 492048

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 29.01.12, 02.09.01, 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,
10 defibrylatory, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(111) 320391
(220) 2018 10 26
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) SUROWIEC LESZEK, Warszawa, PL.
(540) LSTECHHOMES
(540)

(210) 492507
Kolor znaku: szary, ciemnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12

(210) 492049
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(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, drzwi drewniane, izolacyjne
z materiałów niemetalowych, niemetalowe drzwi przesuwne, niemetalowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, niemetalowe drzwi wahadłowe, niemetalowe drzwi przechylne do budynków, niemetalowe
drzwi obrotowe, niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, niemetalowe
drzwi przeźroczyste do budynków, niemetalowe okna świetlikowe
do budynków, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe konstrukcje budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje samonośne,
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, drewno
i sztuczne drewno, drewno profilowane, obramowania drewniane,
niemetalowe bramki wejściowe kołowrotne, niemetalowe bramy
garażowe, niemetalowe bramy roletowe, deskowanie budowlane,
drewniane ościeżnice drzwiowe, drewniane ramy okien, niemetalowe części budowlane, niemetalowe części modułowe do budowania
budynków prefabrykowanych, niemetalowe domy modułowe, niemetalowe budowlane elementy modułowe, niemetalowe elementy
budowlane prefabrykowane, domy z bali sprzedawane w formie zestawów, modułowe domy z bali, domy z prefabrykatów jako zestawy
do montażu w tym z drewna, garaże prefabrykowane nie z metalu,
niemetalowe modułowe elementy budowlane, elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, niemetalowe bloki konstrukcyjne,
niemetalowe przemysłowe elementy konstrukcyjne, niemetalowe
elementy konstrukcyjne schodów, kanały odpływowe nie z metalu, kanały odwadniające jako drenażowe konstrukcje betonowe,
elementy z tworzyw sztucznych do odpływu deszczówki, kanały
przelewowe z materiałów niemetalowych, nasady kominowe niemetalowe, niemetalowe konstrukcje zatrzymujące ziemię, niemetalowe
kopuły dla budynków, niemetalowe konstrukcyjne przegrody działowe, niemetalowe schody, niemetalowe ściany w tym ściany działowe,
ruchome, fasady z materiałów niemetalowych, gonty niemetalowe,
obudowy kominków niemetalowe, niemetalowe pokrycia dachowe,
niemetalowe odpowietrzniki do budynków, niemetalowe, niemetalowe ościeżnice do okien, niemetalowe okiennice, niemetalowe konstrukcje altan, niemetalowe formy odlewnicze, niemetalowe klatki
schodowe, niemetalowe parkany, niemetalowe szkielety konstrukcyjne do budynków, niemetalowe wiaty do przechowywania, niemetalowe progi i parapety, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych
zawory przewodów drenażowych, niemetalowe belki, niemetalowe
zbiorniki ściekowe, niemetalowe instalacje odwadniające, listwy
niemetalowe, niemetalowe nadproża, niemetalowe płytki ścienne,
niemetalowe płytki sufitowe, niemetalowe płyty podłogowe, niemetalowe płyty dachowe, niemetalowe rozpory podpierające, podłogi
niemetalowe, niemetalowe rynny dachowe, niemetalowe wsporniki,
przewody nie z metalu nie do obwodów elektrycznych, niemetalowe przewody grzewcze, żaluzje niemetalowe, rolety zewnętrzne
do okien niemetalowe, zbiorniki murowane, murowane zbiorniki
do przechowywania, niemetalowe zbiorniki na wodę jako konstrukcje, części z materiałów drewnopodobnych, deski jako drewno
budowlane, 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, audyt działalności
gospodarczej, reklama, usługi marketingowe, public relations, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sprzedaż niemetalowych materiałów budowlanych, 36 usługi
finansowe, działalność finansowa, handlowanie walutami, gromadzenie informacji finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji
finansowych, analiza inwestycyjna, usługi badań dotyczących finansów, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, zbiórki
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funduszy i sponsorowanie finansowe, handel walutami i wymiana
walut, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, skomputeryzowane usługi finansowe, elektroniczna bankowość poprzez
globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], finansowe
usługi bankowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, zarządzanie majątkiem,
usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze
dotyczące inwestycji kapitałowych, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, usługi doradcze w zakresie inwestycji
i finansów, udzielanie informacji finansowych, udzielanie informacji
dotyczących usług finansowych, leasing finansowy, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wynajem
zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, agencje
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
nieruchomości, 37 usługi budowlane, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, zarządzanie projektem
budowy, ciesielstwo, drenaż gruntu, instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, instalacja materiałów izolacyjnych, instalacja
prefabrykowanych elementów budowlanych, prace konstrukcyjne
domów z prefabrykatów, stawianie domów z prefabrykatów, izolacja
dachów, konserwacja i naprawa budynków, przygotowanie terenu
pod budowę, oczyszczanie terenu, murarstwo, malowanie, tynkowanie, lakierowanie, tapetowanie, zbrojenie budynków, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych oraz HVAC
(ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), usługi hydrauliczne, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, wzmacnianie gruntu, wynajem
sprzętu budowlanego, 42 usługi w dziedzinie nauki i technologii,
usługi badawcze i rozwojowe z nimi związane, usługi projektowania,
analiza wykonalności projektu, doradztwo w zakresie projektowania
konstrukcyjnego, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, oceny techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie
wzornictwa przemysłowego, dekoracja wnętrz, 43 dzierżawa metalowych i niemetalowych budynków przenośnych, wynajmowanie
budynków przenośnych, wynajem pawilonów, zakwaterowanie tymczasowe, hotele, hostele, pensjonaty, domy turystyczne, rezerwacja
pokoi, rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie posiłków, bary
przekąskowe, sałatkowe, szybkiej obsługi [snack-bary], doradztwo
kulinarne, herbaciarnie, kafeterie, lodziarnie, pizzerie, puby, restauracje samoobsługowe, usługi barów i restauracji, winiarnie, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności
intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, zarządzanie prawami autorskimi, usługi serwisów społecznościowych online.

(111) 320392
(220) 2018 10 26
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 03
(732) PELCZYK ROMAN, Książ Wielkopolski, PL.
(540) pączkownia SMAK SPRZED LAT
(540)

(210) 492050

(531) 08.01.07, 27.05.01
(510), (511) 30 pączki, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada
i desery, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wyroby
piekarnicze, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ciasto
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, drożdże i zaczyny.
(111) 320393
(220) 2018 10 26
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) WILCZYŃSKI LECH, Warszawa, PL.
(540) swaply.
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarńczowy
(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12

(210) 492058
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do obrotu handlowego waluty tradycyjnej i wirtualnej, elektroniczna platforma finansowa dostosowująca płatności i transakcje finansowe, sprzęt komputerowy do transferu waluty wirtualnej i waluty tradycyjnej pomiędzy
komputerami za pośrednictwem sieci komputerowych typu „każdy
z każdym” (peer-to-peer), pliki z danymi elektronicznymi zawierające
transferowalne jednostki elektroniczne będące ekwiwalentami gotówki o określonej wartości w gotówce, oprogramowanie komputerowe jako elektroniczna platforma finansowa, która obsługuje wiele
rodzajów transakcji płatniczych na urządzeniu mobilnym, 36 usługi
finansowe, działalność finansowa, handlowanie walutami, gromadzenie informacji finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji
finansowych, analiza inwestycyjna, usługi badań dotyczących finansów, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, zbiórki
funduszy i sponsorowanie finansowe, handel walutami i wymiana
walut, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, skomputeryzowane usługi finansowe, elektroniczna bankowość poprzez
globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], finansowe
usługi bankowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, zarządzanie majątkiem,
usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze
dotyczące inwestycji kapitałowych, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, usługi doradcze w zakresie inwestycji
i finansów, udzielanie informacji finansowych, udzielanie informacji
dotyczących usług finansowych, analizy finansowe, informacja finansowa w postaci kursów walut, usługi wymiany kryptowalut, usługi
wymiany walut cyfrowych, 38 przesyłanie danych, transmisja plików
cyfrowych, elektroniczne transmisje waluty za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, transmisja wirtualnej waluty i waluty w formie cyfrowej poprzez elektroniczne sieci
komunikacyjne, elektroniczne transmisje danych finansowych za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych,
transmisje informacji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych.

(111) 320394
(220) 2018 10 26
(210) 492059
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) ELMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów, PL.
(540) savio
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.23, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące.
(111) 320395
(220) 2018 10 26
(210) 492066
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 27
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów, PL.
(540) TropiDog the power of nature in everyday feeding
(540)

(531) 03.01.08, 03.01.26, 26.11.02, 26.11.05, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.10
(510), (511) 31 pokarmy dla psów, w tym karma sucha i mokra dla
psów, naturalna karma dla psów, suszone i liofilizowane pokarmy
naturalne dla psów, pokarmy dla psów zawierające środki odżywcze
(nie do celów leczniczych), napoje dla psów, ciastka i przysmaki dla
psów, kości i jadalne nagrody do żucia i gryzienia dla psów, żwirek
i piasek dla psów, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, w tym
losowanie nagród, imprezy edukacyjne, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, wyżej wymienione usługi
w dziedzinie hodowli psów.

2523

(111) 320396
(220) 2018 10 26
(210) 492101
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) polka by OCEANIC POLISH NATURAL EXTRACTS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, 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) 320397
(220) 2018 10 26
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) polka POLISH NATURAL EXTRACTS
(540)

(210) 492102

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, 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) 320398
(220) 2018 10 29
(210) 492113
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, US.
(540) LUCKY STRIKE SELECT
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzony, tytoń
do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby tytoniowe,
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne
nabijarki do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(111) 320399
(220) 2018 10 29
(210) 492129
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 27
(732) NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NAPOLLO. NA PEWNO, NA PRZYSZŁOŚĆ.
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(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz z instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi
w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z instalacjami
w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków,
lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz,
usługi w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie
projektowania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym
lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi
dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.

(111) 320400
(220) 2018 10 29
(210) 492162
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) MICHNIEWICZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
BYSEWO, Gdańsk, PL.
(540) TRACZER
(540)

(531) 27.05.01, 03.01.08, 03.01.24, 26.05.04, 04.05.13, 26.11.12
(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, opatrunki
gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie.
(111) 320401
(220) 2018 10 31
(151) 2019 04 08
(441) 2018 12 17
(732) AEROKLUB WARSZAWSKI, Warszawa, PL.
(540) AEROKLUB WARSZAWSKI
(540)

(210) 492245

Kolor znaku: czerwony, żółty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 18.05.01, 18.05.03, 26.04.01, 26.04.08,
26.04.16, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu lotniczego, usługi konserwacji i napraw samolotów, obsługa i naprawa samolotów, 39 transport lotniczy, zwiedzanie turystyczne, informacja o transporcie, czarterowanie statków
powietrznych, pilotowanie, usługi kontroli ruchu lotniczego, usługi
nawigacji lotniczej, usługi w zakresie organizowania wycieczek,
41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie rozrywki,
usługi sportowe i kulturalne, szkolenia w zakresie lotnictwa i spadochroniarstwa, szkolenie sportowe, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie edukacji i rozrywki dotyczące lotnictwa ł spadochroniarstwa, udostępnianie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych, instruktaż lotniczy,
udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej.
(111) 320402
(220) 2018 10 31
(151) 2019 04 08
(441) 2018 12 17
(732) AEROKLUB WARSZAWSKI, Warszawa, PL.
(540) AW

(210) 492246
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(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, biały
(531) 18.05.01, 18.05.05, 26.04.01, 26.04.08, 26.04.16, 29.01.13,
27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 37 usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu lotniczego, usługi konserwacji i napraw samolotów, obsługa i naprawa samolotów, 39 transport lotniczy, zwiedzanie turystyczne, informacja o transporcie, czarterowanie statków
powietrznych, pilotowanie, usługi kontroli ruchu lotniczego, usługi
nawigacji lotniczej, usługi w zakresie organizowania wycieczek,
41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie rozrywki,
usługi sportowe i kulturalne, szkolenia w zakresie lotnictwa i spadochroniarstwa, szkolenie sportowe, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie edukacji i rozrywki dotyczące lotnictwa ł spadochroniarstwa, udostępnianie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych, instruktaż lotniczy,
udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej.
(111) 320403
(220) 2018 10 31
(210) 492251
(151) 2019 04 08
(441) 2018 12 17
(732) CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Sprawdzamy się w praktyce!
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 11.03.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, kasety video, magnetyczne
i optyczne nośniki informacji, 16 książki, czasopisma, kalendarze,
publikacje, plansze szkolne nie zawarte w innej klasie, artykuły biurowe, artykuły szkolne nie zawarte w innej klasie, 35 doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
badania dotyczące uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy i wycena działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów biurowych i szkolnych, książek,
płyt, kaset i materiałów na nośnikach multimedialnych, produktów
farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych, substancji dietetycznych dla celów leczniczych i materiałów opatrunkowych
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach
tymi artykułami (z wyłączeniem transportu)-świadczone także
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji
elektronicznej, usługi reklamy, usługi w dziedzinie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie uaktualniania
materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży, analizy rynkowe, badania marketingowe, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, impresariat w działalności
artystycznej, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 usługi
edukacyjne, usługi w zakresie nauki, rozrywki i zawodów sportowych,
usługi edukacyjne przy użyciu urządzeń elektronicznych i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie: tworzenia i obróbki cyfrowej obrazów, pisania scenariuszy, elektronicznej publikacji książek
i periodyków, usług projektowania inne niż do celów reklamowych,
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkół o różnych poziomach nauczania: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół branżowych, liceów,
szkół technicznych, policealnych, wyższych, szkół nauki języków obcych, kursów, szkoleń zawodowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze w tym obejmujące
rozpowszechnianie, obrót, utrwalanie i zwielokrotnianie techniką
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drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych,
fotograficznych i kartograficznych.

(111) 320404
(220) 2018 11 02
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) RESTOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Sticky Fingers GRILL & PIZZA
(540)

mineralizowana

(210) 492269

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i rekreacyjna, organizowanie
koncertów muzycznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, nocne kluby, dyskoteki, 43 restauracje i inne stałe
placówki gastronomiczne, przygotowywanie i podawanie napojów,
usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), puby, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 320405
(220) 2018 11 02
(210) 492286
(151) 2019 04 16
(441) 2018 12 10
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Ciastopedia
(510), (511) 29 galaretki jadalne, produkty mleczne, ryż z mlekiem
w proszku, musy owocowe, kasza manna z mlekiem w proszku, zupy
w proszku, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowanie cukru, lub słodzone stewią lub
ksylitolem i/lub bez laktozy i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie,
30 mieszanki ciasta, w tym ciasta w proszku, produkty żywnościowe
z ciasta, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, słodkie desery,
słodkie desery w proszku, kremy i polewy do ciast, aromaty do ciast,
preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, puddingi, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowanie cukru, lub słodzone stewią lub ksylitolem i/
lub bez laktozy i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie, 35 reklama
szeroko rozumiana w tym telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, 38 zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
komunikacja za pośrednictwem blogów online, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu, obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie forów internetowych on-line, 41 usługi pisania blogów, pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, mianowicie
pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych, organizowanie konkursów kulinarnych, usługi edukacyjne odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych.
(111) 320406
(220) 2018 11 02
(210) 492287
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) DRUSZCZ PRZEMYSŁAW WOJCIECH, Zielona Góra, PL.
(540) L4
(510), (511) 6 puszki metalowe na napoje alkoholowe, 21 butelki, buteleczki, 32 piwo i produkty piwowarskie, 33 preparaty do produkcji
napojów alkoholowych, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 320407
(220) 2018 11 05
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) HOLWEK JAROSŁAW, Hermanów, PL.

(540) czysta
zasadowa
redoxowana
strukturyzowana ZdrowoPij.pl
(540)
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(210) 492292

Kolor znaku: bialy, niebieski, zielony
(531) 01.15.15, 02.09.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 filtry do wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia i maszyny do uzdatniania wody.
(111) 320408
(220) 2018 11 05
(210) 492294
(151) 2019 04 16
(441) 2018 12 10
(732) DZIUBONOS MARIOLA BROWAR MARKOWY, Hajnówka, PL.
(540) BROWAR MARKOWY
(540)

(531) 05.11.15, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna w związku z piwem i produktami piwowarskimi za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 320409
(220) 2018 11 05
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) WINTERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duszniki Zdrój, PL.
(540) ZIELENIEC SKI ARENA
(540)

(210) 492295

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 01.15.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 wyciągi narciarskie, instalacje transportujące [wyciągi
narciarskie], orczyki do wyciągów orczykowych, 41 szkoły narciarskie, udostępnianie stoków narciarskich, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu
narciarskiego, zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu do narciarstwa, 43 usługi
hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, usługi restauracji hotelowych,
usługi hoteli i moteli, usługi restauracyjne świadczone przez hotele,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, pensjonaty, domy gościnne, usługi restauracyjne, restauracje
z grillem, usługi restauracji hotelowych, restauracje dla turystów.
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(111) 320410
(220) 2018 11 05
(210) 492307
(151) 2019 04 16
(441) 2018 12 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE TREX-HAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(540) RYBNIK
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi agencji
pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, 37 usługi budowlane, wynajem maszyn
budowlanych, wynajem narzędzi budowlanych, sprzątanie terenów
publicznych, sprzątanie terenów miejskich, izolacja, konserwacja
i naprawa maszyn, rozbiórka budynków, wydobywanie żwiru, wydobywanie surowców naturalnych, budowa dróg, budowa linii kolejowych, 39 rozładunek towarów, transport drogowy, transport samochodowy, transport towarów, usługi wywozu odpadów, wywóz
odpadów (transport), przewóz samochodami ciężarowymi, usuwanie odpadów, transport odpadów.
(111) 320411
(220) 2018 08 30
(210) 489939
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) BRAKESTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POWER FRICTION
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon
pojazdów, bagażniki do pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon,
błotniki, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, ciężarówki, czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, drążki
skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa
dla dzieci [do pojazdów], furgony [pojazdy], hamulce do pojazdów,
hamulce do rowerów, kierownice do motocykli, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klatki
transportowe, klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, koła do pojazdów lądowych, kołpaki, korki
do zbiorników paliwa w pojazdach, korpusy opon, lusterka boczne
do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do motocykli, łańcuchy
do samochodów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łaty do opon, łoża silnika do pojazdów
lądowych, maski do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, motocykle, motorowery,
nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, nakrętki do szpilek
piast w kołach pojazdów, nóżki motocyklowe, obręcze kół pojazdów,
obwody hydrauliczne do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych,
opony pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, osie pojazdów,
osłony przeciwsłoneczne do samochodów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, piankowe wkładki do opon, piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samochodów, podnośniki ścianki
tylnej skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], poduszki
powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy do poruszania się
drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy elektryczne, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie,
pokrowce na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów,
pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, przenośniki
naziemne [transportery], przyczepy [pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do motocykli,
resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amorty-
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zujące samochodowe, samochody, amortyzatory do samochodów,
samochody autonomiczne, samochody bez kierowcy [samochody
autonomiczne], samochody holownicze [pomocy drogowej], samochody kempingowe, samochody sportowe, samochody wyścigowe,
siedzenia do pojazdów, silniki do motocykli, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, skutery wyposażone w silnik, spojlery do pojazdów, sprzęgła
do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, tapicerka do pojazdów,
tarcze hamulcowe do pojazdów, urządzenia przeciwoślepieniowe
do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń
pojazdów, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pokazy towarów, usługi aukcyjne,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa
w handlu, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 320412
(220) 2018 09 04
(210) 490104
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO Leasing+
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość
telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków
bankowych, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, usługi
dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych,
usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania
elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego
i inwestycyjnego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego
i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie
programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania portfeli
papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa,
informacja finansowa, usługi w zakresie bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa
w zakresie majątku nieruchomego, usługi agencji nieruchomości,
wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji,
usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania
obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty
(prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń
i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót
papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo
finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi
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udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe,
skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego,
usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi sponsorowania
finansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej,
rozrywkowej i sportowej, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, usługi
finansowe dotyczące sprzedaży mienia, finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną, leasing i dzierżawę.

(111) 320413
(220) 2018 09 04
(151) 2019 04 05
(441) 2018 10 22
(732) PAWLUŚKIEWICZ EDYTA LARA, Poznań, PL.
(540) if
(540)

(210) 490108

(220) 2018 10 31
(441) 2018 12 10

(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 02.09.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi,
44 usługi medyczne.
(111) 320415
(220) 2018 09 06
(210) 490216
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) PROFi BARSZCZ CZERWONY BEZ KONSERWANTÓW BEZ
BARWNIKÓW
(540)

(531) 27.01.01, 26.04.01
(510), (511) 3 środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki
do pielęgnacji i upiększania ciała: kremy, mydła, pudry, środki do makijażu, szminki, pastele, róże, lotiony, mleczka, maseczki, dodatki
do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki
do pielęgnacji jamy ustnej, środki perfumeryjne, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki
do nadawania połysku, proszki i płyny do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły higieniczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania
oczu, kąpiele lecznicze i sole kąpielowe, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, środki
wspomagające leczenie i tym samym nie wymagające recepty,
preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, odświeżacze powietrza, środki odkażające, środki
dezynfekcyjne do WC i do celów higienicznych, podpaski higieniczne i tampony, chusteczki higieniczne, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, herbata lecznicza i herbata z ziół, zioła lecznicze, woda
mineralna do celów leczniczych, napoje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty medyczne do odchudzania, minerały wzbogacające żywność, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: środki
toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania
ciała: kremy, mydła, pudry, środki do makijażu, szminki, pastele, róże,
lotiony, mleczka, maseczki, dodatki do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej,
środki perfumeryjne, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb
i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku,
proszki i płyny do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające,
wata do celów kosmetycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne
przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, kąpiele lecznicze
i sole kąpielowe, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, środki wspomagające leczenie i tym
samym nie wymagające recepty, preparaty do usuwania grzybicy,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, odświeżacze
powietrza, środki odkażające, środki dezynfekcyjne do WC i do celów higienicznych, podpaski higieniczne i tampony, chusteczki
higieniczne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, herbata
lecznicza i herbata z ziół, zioła lecznicze, woda mineralna do celów
leczniczych, napoje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty
medyczne do odchudzania, minerały wzbogacające żywność.
(111) 320414
(151) 2019 04 09
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(210) 492241

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, ciemnoczerwony, zielony,
czarny
(531) 29.01.15, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 08.07.01
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupy z dodatkami, barszcz
czerwony.
(111) 320416
(220) 2018 09 06
(210) 490223
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ, PL.
(540) SINSAY
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, amoniak
[alkalia lotne] stosowany jako detergent, antyperspiranty [przybory
toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk
do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy, inne niż do celów medycznych barwniki do celów kosmetycznych barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne], chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, detergenty
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z patyczkami zapachowymi,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby do włosów, geraniol,
heliotropina, henna [barwnik kosmetyczny], javelle (woda-), jonony
[wyroby perfumeryjne], kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, kamień ałun [środek
ściągający], kamień polerski, kleje do celów kosmetycznych, kleje
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do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, kora mydłoki (kwilai) do prania, korund [materiał ścierny], kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt,
kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kreda czyszcząca, kreda malarska, krem
do butów, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal
do prania, lakier do włosów, lakiery (środki do usuwania-), lakiery
do paznokci, ług sodowy, łupki polerskie, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło
do golenia, mydło migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek
lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy
[preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki
do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowania, papier ścierny szmerglowy, parkiety (wosk do-),
paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów,
pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, piżmo [wyroby perfumeryjne], płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym
[płótno ścierne], płukanki do oczu nie do celów medycznych, płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji,
płyny po goleniu, podłogi (wosk do-), pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, popiół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty
antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów preparaty
do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polerowania, preparaty
do polerowania protez dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do udrażniania rur,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa
domowego, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty
do wywabiania plam, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświeżające
oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze]
do celów domowych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty
do odświeżania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks, rdza (preparaty do usuwania-), roztwory do szorowania, róż polerski, rzęsy sztuczne, safrol,
saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia,
soda wybielająca, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole
wybielające, suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt
[nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], szmergiel, sztuczne
paznokcie, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej nielecznicze, środki do czyszczenia zębów,
środki do konserwacji skóry [pasty], środki do namaczania prania,
środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku
z podłóg [preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze
[zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie
do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pralnictwie
(ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki
zmiękczające do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych,
talk kosmetyczny, terpentyna do odtłuszczania, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [materiał
ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], woda kolońska, woda
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lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów,
wosk do podłóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci,
żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania
zębów.

(111) 320417
(220) 2018 09 06
(210) 490237
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) PIEPRZAK ROBERT, Nowy Targ, PL.
(540) Śleboda
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, akonityna,
albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, aldehyd
mrówkowy do celów farmaceutycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki
do celów farmaceutycznych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy, amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne
ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy do celów
weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające], antybakteryjne
środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przenośne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, balsam gurjunowy do celów
medycznych, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy
do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek
do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, biomarkery
diagnostyczne do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowina lecznicza, brom do celów farmaceutycznych,
cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, chinina do celów medycznych, chinolina
do celów medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb
dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chloroform,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do celów
medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, czopki,
dentystyczne materiały ścierne, detergenty do celów medycznych,
dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
digitalina, drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy
do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, ergotamina do celów farmaceutycznych, estry celulozy
do celów farmaceutycznych, estry do celów farmaceutycznych, etery
celulozy do celów farmaceutycznych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów
farmaceutycznych, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany
do celów farmaceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy
do celów medycznych, gąbka do ran, gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, gliceryna do celów medycznych, glukoza
do celów medycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, guma
do celów medycznych, guma do żucia do celów medycznych, guma
z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta
do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycznych, hematogen, hemoglobina, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, homogenizowana
żywność przystosowana do celów medycznych, hormony do celów
medycznych, hydrastyna, hydrastynina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, insektycydy, intymne
preparaty nawilżające, izotopy do celów medycznych, jalapa [wilec
przeczyszczający], jedzenie liofilizowane przystosowane do celów
medycznych, jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel [fungicyd], kamfora do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa,
karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kauczuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe,
kleje chirurgiczne, kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolagen
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do celów medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, komórki macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, koper włoski do celów medycznych, kora
do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora z angostury
do celów medycznych, korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, krew
do celów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do celów farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów
farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze
płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty
toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze
świece do masażu, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki
do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na muchy, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane
mięso przystosowane do celów medycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceutycznych, magnezja
do celów farmaceutycznych, majtki chłonne dla osób cierpiących
na inkontynencję, majtki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści
do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych,
maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, materiały do plombowania zębów, materiały opatrunkowe, medyczne, mazidła, mączka rybna do celów farmaceutycznych,
mąka do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, mentol, mięso liofilizowane przystosowane do celów medycznych, mięta
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko
pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów
farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, moleskin do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka słodowego do celów
medycznych, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, obroże
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze do ubrań
i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe,
okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów medycznych, olejek kamforowy
do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski
barkowe do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść
mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony dla
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, papier
do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztytoniowe do celów medycznych, paski
siarkowe do dezynfekcji, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza lecznicza dla zwierząt, patyczki do czyszczenia uszu
do celów medycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchy dla zwierząt, pieluszki dla niemowląt,
pijawki do celów medycznych, plastry, plastry do celów medycznych,
plastry z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno
opatrunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, płyny
do przemywania pochwy do celów medycznych, podłoża dla kultur
bakteryjnych, podpaski higieniczne, pomady do celów medycznych,
porcelana na protezy dentystyczne, preparaty albuminowe do celów
medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, prepara-
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ty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, preparaty chemiczne
do zwalczania chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania
filoksery, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów
weterynaryjnych, preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie
drewna, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty
do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, preparaty
do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne
do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy preparaty na odmrożenia, preparaty
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym
do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie,
preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów
dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek perłowy do celów medycznych,
przepaski na oczy do celów medycznych, przeszczepy [żywe tkanki],
przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, pyretrum
[proszek], rad do celów medycznych, radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, siemię
lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, słód do celów
farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych,
sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych,
sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe do celów medycznych,
sole sodowe do celów medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt zwierzęcych, sterydy, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, strychnina, substancje odżywcze dla mikroorganizmów,
substancje radioaktywne do celów medycznych, substancje żrące
do celów farmaceutycznych, sulfonamidy [leki], suplementy diety
dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki
pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej
lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy
witaminowe w postaci plastrów, surowice, sykatywy [środki osuszające] do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego,
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, sztyfty
kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom, środki algobójcze, środki
bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki
dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń,
środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki do oczyszczania
powietrza, środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników,
środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu
się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla psów,
środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki
przeciw zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki
ściągające do celów medycznych, środki trawienne do celów farma-
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ceutycznych, środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie,
tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen do celów medycznych, tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry
ludzkiej], tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran, trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakteryjne,
trutki na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, waciki do celów
medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów
medycznych, wata higroskopijna, wazelina do celów medycznych,
węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winny kamień do celów
farmaceutycznych, wkładki do stanika dla karmiących matek, woda
gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów
medycznych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi z chmielu do celów
farmaceutycznych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, żelatyna do celów medycznych, żele do stymulacji seksualnej, żywność dla niemowląt,
żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 32 aperitify bezalkoholowe, barley, wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg z-)
do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa,
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty do sporządzania-), 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, napoje gazowane (proszek do wytwarzania-), 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, owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok-) [napój], preparaty
do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z-), soki,
soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz-), niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji-),
woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe
[napoje], alkoholowe (ekstrakty-), alkoholowe (esencje-), alkoholowe
ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński
destylowany napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe
inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier-), miód pitny, napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające-), whisky, wino, wódka, 34 papierosy, papierosy
(kieszonkowe przyrządy do skręcania), 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, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, 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, żłobki dla dzieci.
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(111) 320418
(220) 2018 09 09
(210) 490350
(151) 2019 04 29
(441) 2018 11 19
(732) WASIŃSKI KAROL TRANSPORT MLEKA TIGA, Klonówiec, PL.
(540) TANK EXPERT LIQUID FOOD TRANSPORT
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 39 transport żywności, transport cysternami, transport
płynów, transport lądowy, transport mleka.
(111) 320419
(220) 2018 09 11
(210) 490397
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) TPQLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Blizne Jasińskiego, PL.
(540) UCHO PREZESA
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dubbing, organizowanie widowisk [impresariat],
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, usługi agencji dystrybucji
biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi pokazów
filmowych, wystawianie spektakli na żywo.
(111) 320420
(220) 2018 09 11
(210) 490398
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) TPQLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Blizne Jasińskiego, PL.
(540) uchoprezesa
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dubbing, organizowanie widowisk [impresariat],
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, usługi agencji dystrybucji
biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi pokazów
filmowych, wystawianie spektakli na żywo.
(111) 320421
(220) 2018 09 12
(210) 490482
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) NIEMIEC MARCIN, Cianowice, PL.
(540) WINNICA AMONIT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w szczególności wino, 43 kawiarnie, restauracje, usługi agroturystyki w zakresie tymczasowego zakwaterowania.
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(111) 320422
(220) 2018 09 13
(210) 490511
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, Katowice, PL.
(540) Juromania
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, przewodniki drukowane,
przewodniki, kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze ścienne, książki, albumy fotograficzne, materiały drukowane, upominkowe
artykuły papiernicze, artykuły papiernicze do pisania, torby papierowe, 18 torby płócienne, 25 czapki [nakrycia głowy], t-shirty z krótkim
rękawem, 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, informacja turystyczna, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu,
organizacja wycieczek, organizowanie i prowadzenie wycieczek,
organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek
ze zwiedzaniem, organizacja i rezerwowanie wycieczek, zwiedzanie
turystyczne, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie
wycieczek ze zwiedzaniem, 41 prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie festiwali w celach
kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja widowisk,
organizowanie kursów instruktażowych dla turystów, wydawanie
przewodników turystycznych, publikowanie katalogów dotyczących
turystyki, prowadzenie imprez kulturalnych, imprezy kulturalne, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w celach
kulturalnych, organizowanie seminariów związanych z działalnością
kulturalną, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych.
(111) 320423
(220) 2018 09 14
(210) 490572
(151) 2019 04 16
(441) 2018 12 27
(732) CLASSEN FLOOR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice, PL.
(540) ARTEO PASSION FOR DESIGN
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.12, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 19 podłogi drewniane, podłogi parkietowe, podłogi
z twardego drewna, podłogi z imitacji drewna, obicia drzwi (niemetalowe-), drzwi niemetalowe, drzwi drewniane, drzwi podnoszone
do góry, niemetalowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, futryny
drzwiowe drewniane, futryny drzwiowe niemetalowe, obudowy
drzwiowe niemetalowe, drewniane listwy profilowe, listwy dekoracyjne (niemetalowe-), listwy boazeryjne (niemetalowe-), listwy podłogowe, niemetalowe, ściany palowe drewniane, ściany wewnętrzne
z materiałów niemetalowych, ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, ściany ruchome z materiałów niemetalowych, ściany działowe będące niemetalowymi materiałami budowlanymi.

2531

(732) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie, PL.
(540) RISANA o ryżu i kaszy wiemy wszystko
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, warzywa
i owoce suszone, warzywa i owoce liofilizowane, produkty z suszonych owoców, produkty z suszonych warzyw, produkty z przetworzonych nasion i roślin strączkowych, produkty z łuskanych nasion
i roślin strączkowych, nasiona jadalne, jadalne nasiona słonecznika,
jadalne nasiona dyni, nasiona przetworzone, przetworzone nasiona
dyni, przetworzone nasiona słonecznika, fasoli, grochu, soczewicy,
soczewica, soja, fasola, groch przetworzone, płatki z roślin strączkowych, kasze z roślin strączkowych w tym kasza bulgur z ciecierzycy,
30 produkty zbożowe, zboża przetworzone, suszone ziarna pełnego zboża, płatki zbożowe, owsianka, mieszanki zbożowe, mieszanki
ze zbóż przetworzonych, mieszanki zbożowe z dodaniem ziół i przypraw, ryż, mieszanki ryżu, ryż przetworzony, komosa ryżowa przetworzona, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest
ryż lub zboża, kasze, w tym kasza jęczmienna, kasza owsiana, kasze
pszenne, kasza bulgur z pszenicy durum, kasza kuskus, mieszanki
kasz, 31 zboża nieprzetworzone, jadalne siemię lniane nieprzetworzone, nieprzetworzona komosa ryżowa, otręby zbożowe, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, rośliny strączkowe, nasiona, mieszanki nieprzetworzonych zbóż.
(111) 320426
(220) 2018 08 09
(210) 489208
(151) 2019 03 27
(441) 2018 11 05
(732) ADAMOWICZ ADAM, Sopot, PL.
(540) AUDIOLIGHT
(510), (511) 35 usługi reklamowe (działalność reklamowa), usługi
marketingowe, usługi wynajmu powierzchni reklamowych i materiałów reklamowych, sprzedaż powierzchni reklamowych, 41 usługi
organizowania oraz prowadzenia konferencji, konferencji on-line,
zjazdów, warsztatów, szkoleń, kongresów, seminariów, sympozjów,
konkursów edukacyjnych, sesji naukowych, wykładów, usługi organizowania oraz prowadzenia imprez targowych, usługi organizowania oraz prowadzenia koncertów, eventów oraz imprez masowych,
usługi szkoleniowe i edukacyjne, usługi w zakresie działalności wydawniczej, publikowanie-w tym online-książek, periodyków, usługi
wydawnicze w zakresie książek i czasopism oraz publikacji elektronicznych, produkcja i dystrybucja f i l m ów i fotoreportaży, produkcja
wideo, produkcja muzyczna, tworzenie, obróbka i publikacja obrazów cyfrowych.
(111) 320427
(220) 2018 08 09
(210) 489232
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 29
(732) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, PL.
(540) Garda MED
(540)

(111) 320424
(220) 2018 09 17
(210) 490673
(151) 2019 04 02
(441) 2018 11 26
(732) BEAR FOOD LLC, Beverly Hills, US.
(540) NIEDŹWIEDZIE VS BOBASY
(510), (511) 28 karty do gry, karty na wymianę jako gry karciane, gry
karciane, sprzęt sprzedawany jako zestaw do gier karcianych, pudełka na karty do gry, plansze do gier z kartami do kolekcjonowania, gry
towarzyskie, gry planszowe, gry memory-gry pamięciowe, gry towarzyskie, gry fabularne, gry quizowe.

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, jasnofioletowy,
ciemnofioletowy, szary
(531) 02.03.01, 05.07.09, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty i substancje
dietetyczne-zwłaszcza dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, środki odżywcze do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów leczniczych, produkty pochodzenia naturalnego do celów
farmaceutycznych i leczniczych, żywność dla niemowląt, 10 wyroby
medyczne, aparaty i instrumenty medyczne, ręczne spraye do celów
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych.

(111) 320425
(151) 2019 04 15

(111) 320428
(151) 2019 03 28

(220) 2018 08 08
(441) 2018 10 22

(210) 489160

(220) 2018 08 09
(441) 2018 10 29

(210) 489233

2532
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(732) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, PL.
(540) Garda VOCAL
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, jasnożółty, ciemnożółty, brązowy, szary
(531) 05.07.12, 02.03.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15, 11.01.09,
19.03.09, 08.07.25, 19.03.01
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty i substancje
dietetyczne-zwłaszcza dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, środki odżywcze do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów leczniczych, produkty pochodzenia naturalnego do celów
farmaceutycznych i leczniczych, żywność dla niemowląt, 10 wyroby
medyczne, aparaty i instrumenty medyczne, ręczne spraye do celów
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych.
(111) 320429
(220) 2018 08 09
(210) 489234
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 29
(732) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, PL.
(540) Garda TYMIANEK I PODBIAŁ
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, jasnozielony, ciemnozielony, różowy,
brązowy, szary
(531) 02.03.01, 05.05.04, 05.05.22, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty i substancje
dietetyczne-zwłaszcza dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, środki odżywcze do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów leczniczych, produkty pochodzenia naturalnego do celów
farmaceutycznych i leczniczych, żywność dla niemowląt, 10 wyroby
medyczne, aparaty i instrumenty medyczne, ręczne spraye do celów
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych.
(111) 320430
(220) 2018 08 10
(210) 489274
(151) 2019 02 26
(441) 2018 10 29
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) AQUALITY
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, pianki
do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów, odżywki do włosów,
kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, pianki do włosów, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji
i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli,
pudry higieniczne zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, pianki do go-
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lenia, żele do golenia, balsamy po goleniu, 5 produkty i preparaty
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, 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, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze do stóp, sole
do kąpieli do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych,
preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów,
żeli, oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej,
skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromieniowanej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty
lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty
lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, preparaty
witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety wspomagające
odchudzanie do celów leczniczych, suplementy diety przeznaczone
do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych.

(111) 320431
(220) 2018 08 14
(210) 489399
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 29
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) POKOLENIE
(510), (511) 9 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, wygaszacze
ekranu, 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 i ich przekazywaniu za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów 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 i usług rozrywkowych, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej,
usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane
z portalami internetowymi, usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi
przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach
telekomunikacyjnych, usługi 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,
41 informacje o imprezach internetowych, usługi nauczania prowadzone za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, organizacja gier rozrywkowych, w tym gier on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, udostępnianie
dzwonków telefonicznych, grafiki na tapety, ikon graficznych, wygaszaczy ekranu, informacji sportowych, treści audio i muzycznych,
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wideo oraz możliwości wysyłania wiadomości tekstowych, dostępnych i/lub rozgrywanych za pośrednictwem urządzeń przenośnych
i telefonów komórkowych, udostępnianie aktualności i informacji
sportowych za pośrednictwem urządzeń przenośnych i telefonów
komórkowych.

(732) GOLISZEK DANIELA, Jelcz-Laskowice, PL.
(540) WEIGHTED
(510), (511) 10 kołdry specjalnego przeznaczenia dla celów medycznych i leczniczo-rehabilitacyjnych, koce specjalnego przeznaczenia
dla celów medycznych i leczniczo-rehabilitacyjnych.

(111) 320432
(220) 2018 08 16
(151) 2019 03 28
(441) 2018 10 29
(732) WIZNER MAGDA LE DESIR, Białystok, PL.
(540) LE DÉSIR
(540)

(111) 320436
(220) 2018 10 03
(210) 491221
(151) 2019 04 05
(441) 2018 11 19
(732) NAHLIK-KAŁUŻYŃSKA AGNIESZKA, NAHLIK-POKSZAN BEATA,
POKSZAN ANDRZEJ A-B NAHLIK SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) aB
(540)

(210) 489416

Kolor znaku: złoty
(531) 26.04.03, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.02
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież ze skóry,
40 obróbka materiałów, krawiectwo, 41 organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, 42 projektowanie mody.
(111) 320433
(220) 2018 08 24
(210) 489665
(151) 2019 04 15
(441) 2018 11 26
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Hortex. Od Matki Natury.
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/Iub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne,
mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub
przypraw, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe
wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe z dodatkiem
sosów i/lub ziół i/lub przypraw, sałatki warzywne, warzywa puszkowane, zupy, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna
składająca się głównie z warzyw, żywność o obniżonej zawartości
tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z warzyw, 30 żywność
na bazie mąki, mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem warzyw, makarony, makarony mrożone, makarony z dodatkiem warzyw, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki,
gotowe dania zawierające makaron, sosy do makaronu, przyprawy
do makaronu na bazie warzyw, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety, mrożone jogurty, desery lodowe, środki wiążące
do lodów, preparaty do sporządzania lodów, 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody
smakowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje
i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone
soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki i napoje
wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami
mineralnymi, sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady,
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów.
(111) 320434
(220) 2018 09 27
(210) 491070
(151) 2019 04 29
(441) 2019 01 03
(732) BĄK JAN, Warszawa, PL.
(540) CrocBite
(510), (511) 9 ochronne kaski sportowe, flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, urządzenia i przyrządy do ratownictwa,
awaryjne butle skompresowanego gazu do nurkowania, 12 kajaki, wiosła do kajaków, fartuchy wodoszczelne [sprzęt kajakowy],
25 odzież sportowa, odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
28 kapoki do pływania.
(111) 320435
(151) 2019 03 12

(220) 2018 09 28
(441) 2018 11 19

(210) 491091

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby plażowe, torby turystyczne, torebki, kosmetyczki, 24 bielizna pościelowa, bielizna stołowa niepapierowa, narzuty,
pledy, poszewki, ręczniki, 25 odzież wierzchnia dla kobiet, odzież
wierzchnia dla dziewcząt, odzież z dzianiny, odzież z imitacji skóry,
piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, nakrycia głowy, 40 krawiectwo, usługi krawieckie, 41 usługi edukacyjne w dziedzinie odzieżownictwa, organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz pokazów
w zakresie krawiectwa, 42 wzornictwo w zakresie odzieżownictwa,
projektowanie mody, stylizacja.
(111) 320437
(220) 2018 10 04
(210) 491288
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) GOLISZEK DANIELA, Jelcz-Laskowice, PL.
(540) ANXIETY
(510), (511) 10 kołdry specjalnego przeznaczenia dla celów medycznych i leczniczo-rehabilitacyjnych, koce specjalnego przeznaczenia
dla celów medycznych i leczniczo-rehabilitacyjnych.
(111) 320438
(220) 2018 10 06
(210) 491348
(151) 2019 03 27
(441) 2018 11 26
(732) BUTKIEWICZ BARTŁOMIEJ BT LIME, Sopot, PL.
(540) BT Lime
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna ręczników, ręczników
papierowych, serwetek, chusteczek, podkładek, świec, przyborów
barmańskich, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, syropami, sosami, cukrem, pulpami owocowymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z wyposażeniem restauracji, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku ze sprzętami i artykułami
AGD, 43 usługi restauracyjne, informacja o usługach restauracyjnych,
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.
(111) 320439
(220) 2018 10 08
(210) 491396
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo, PL.
(540) GARDYER
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki jako narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce do żywopłotów,
pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze jednoosiowe, traktory
ogrodowe do strzyżenia trawników, samojezdne kosiarki do trawy
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z siedziskiem dla operatora, pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory, odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy
zanurzeniowe, agregaty prądotwórcze, spawarki, 8 kosiarki ogrodowe ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia ręczne sterowane ręcznie,
35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów, informacji
handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów i usług
oraz ich promocja na rzecz osób trzecich, internetowe przekazywanie informacji tekstowych i obrazowych na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej,
wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych,
ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów i sprzętu
dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
badania rynku, opinii publicznej i badania marketingowe, tworzenie
komputerowych baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwarzanie danych dla osób trzecich, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów
informacyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych.

(111) 320440
(220) 2018 10 09
(210) 491418
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) CENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Września, PL.
(540) GROCHKERSY
(510), (511) 30 ciastka na bazie grochu.
(111) 320441
(220) 2018 10 09
(210) 491424
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) CENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Września, PL.
(540) o’Sole
(510), (511) 30 sól kuchenna, sól do konserwowania żywności.
(111) 320442
(220) 2018 10 15
(210) 491625
(151) 2019 04 02
(441) 2018 12 17
(732) MAXOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wolsztyn, PL.
(540) FULAR
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, ciemnoszary, jasnoszary,
czerwony, ciemnoszary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 3 płyny do mycia silników, szampony samochodowe.
(111) 320443
(220) 2018 10 18
(210) 491763
(151) 2019 04 18
(441) 2018 11 26
(732) MASIARZ KAMIL EVENTCREW, Studzienice, PL.
(540) EventCrew
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 organizacja przyjęć, szkoleń, konferencji, imprez rozrywkowych, organizowanie imprez z degustacją win w celach rozrywkowych, obsługa kelnerska gości na przyjęciach i imprezach rozrywkowych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, 43 serwowanie
jedzenia i napojów dla gości, usługi doradcze dotyczące żywności,
[wypożyczanie mebli, bielizny stołowej, zastawy] stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, 45 usługi pośrednictwa w zakresie udostępniania personelu gastronomicznego, usługi ślubne.

(111) 320444
(220) 2018 08 27
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) FAMUR PEMUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) p S.A. pemug
(540)

Nr 8/2019
(210) 489715

Kolor znaku: zielony, biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, konstrukcyjne płyty metalowe, słupy metalowe, rury metalowe,
35 usługi prowadzenia sklepu/hurtowni z wyrobami metalowymi
i konstrukcjami metalowymi, 37 rozbiórka obiektów budowlanych,
burzenie obiektów budowlanych, budowlane roboty ziemne, wznoszenie budynków, wznoszenie obiektów mostowych, fundamentowanie obiektów budowlanych, montaż konstrukcji z elementów
prefabrykowanych, budowa konstrukcji z elementów prefabrykowanych, montaż budynków z elementów prefabrykowanych, budowa
budynków z elementów prefabrykowanych, budownictwo metalowe, budowlane prace murarskie, budowlane prace instalacyjne,
budowlane prace izolacyjne, budowlane prace wykończeniowe, tynkowanie, budowlane prace-malowanie, budowa dróg, usługi w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych, 42 projektowanie
budowlane, projektowanie urbanistyczne, projektowanie technologiczne, badania i analizy techniczne, usługi inżynierskie w zakresie
ocen, opinii, sporządzania raportów na polu naukowym, technologicznym i informatycznym.
(111) 320445
(220) 2018 08 28
(151) 2019 03 27
(441) 2018 11 19
(732) Super-Pharm (Israel) Ltd., Herzlia, IL.
(540) NOLITA NEW YORK CITY
(540)

(210) 489828

(531) 27.05.01, 27.05.17
(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) 320446
(220) 2018 08 28
(151) 2019 03 27
(441) 2018 11 19
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell CZOSNEK MAX BEZZAPACHOWY
(540)

(210) 489837

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, pomarańczowy, żółty,
niebieski, biały, różowy, czerwony, jasnożółty
(531) 05.09.06, 01.15.01, 05.05.20, 26.13.25, 25.07.01, 27.05.01,
25.07.08, 29.01.15
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(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
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.

(111) 320447
(220) 2018 08 29
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 10
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) GranuSIL
(540)

(210) 489897

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 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, preparaty farmaceutyczne poprawiające gojenie ran.
(111) 320448
(220) 2018 08 03
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 22
(732) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) Muuucia
(540)

(210) 489042

(220) 2018 08 03
(441) 2018 10 22

(732) FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) Muuucia
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 03.04.02, 03.04.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wyroby cukiernicze i słodycze, lody, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe,
lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery lodowe, lody, wyroby lodowe, desery lodowe, sorbety lodowe z dodatkiem bakalii, galaretek owocowych, ciastek, kawałków owoców, sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania
lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lodów i deserów,
wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, wyrobów lodowych
i deserów lodowych.
(111) 320450
(220) 2018 08 08
(210) 489152
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 08
(732) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie, PL.
(540) SONKO VEGA LEKKIE
(510), (511) 29 przekąski i chipsy na bazie owoców i warzyw, przekąski na bazie suszonych owoców i warzyw, przekąski na bazie owoców
i warzyw suszonych, przekąski na bazie owoców i warzyw odwodnionych, przekąski na bazie roślin strączkowych lub nasion, przekąski i chipsy na bazie warzyw, w tym przekąski na bazie warzyw pochodzących z upraw ekologicznych, przekąski na bazie ziemniaków,
chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane o obniżonej zawartości
tłuszczu, 30 mąka i produkty mączne, produkty zbożowe, kasze, ryż,
ryż preparowany, pieczywo, pieczywo chrupkie, pieczywo lekkie,
pieczywo ekstrudowane pieczywo koekstrudowane, wyroby piekarnicze, wafle zbożowe, wafle ryżowe, 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, słodycze, czekolada, batoniki, wafelki, przekąski zbożowe
z dodatkiem aromatów, ziół i przypraw.
(111) 320451
(220) 2018 08 08
(210) 489153
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 08
(732) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie, PL.
(540) SONKO Slim
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, jasnobrązowy, brązowy,
pomarańczowy, czarny
(531) 03.04.02, 03.04.13, 08.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wyroby cukiernicze i słodycze, lody, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe,
lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie, mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery lodowe, lody, wyroby lodowe, desery lodowe, sorbety lodowe z dodatkiem bakalii, galaretek owocowych, ciastek, kawałków owoców, sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania
lodów, środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lodów i deserów,
wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, wyrobów lodowych
i deserów lodowych.
(111) 320449
(151) 2019 04 03
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(210) 489044

(531) 01.03.01, 27.05.01
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców i warzyw, przekąski
na bazie suszonych owoców i warzyw, przekąski na bazie kukurydzy
inne niż słodycze, przekąski na bazie przetworzonych nasion i roślin
strączkowych, przekąski na bazie łuskanych nasion i roślin strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, nasiona jadalne, jadalne
nasiona słonecznika, jadalne nasiona dyni, nasiona przetworzone,
przetworzone nasiona dyni, przetworzone nasiona słonecznika,
30 produkty zbożowe, zboża przetworzone, ryż preparowany, wafle
zbożowe, wafle ryżowe, wafle kukurydziane, przekąski na bazie zbóż,
chrupki ze zbóż, chrupki kukurydziane, ciastka, wafelki, wyroby piekarnicze, wafelki ze zbóż, wafelki ryżowe, wafelki kukurydziane.
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(111) 320452
(220) 2018 08 08
(210) 489155
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 22
(732) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie, PL.
(540) RISANA MULTIGRANO EXPRESS LUNCH
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, warzywa
i owoce suszone, warzywa i owoce liofilizowane, produkty z suszonych owoców, produkty z suszonych warzyw, produkty z przetworzonych nasion i roślin strączkowych, produkty z łuskanych nasion
i roślin strączkowych, nasiona jadalne, jadalne nasiona słonecznika,
jadalne nasiona dyni, nasiona przetworzone, przetworzone nasiona
dyni, przetworzone nasiona słonecznika, fasoli, grochu, soczewicy,
soczewica, soja, fasola, groch przetworzone, płatki z roślin strączkowych, kasze z roślin strączkowych w tym kasza bulgur z ciecierzycy,
30 produkty zbożowe, zboża przetworzone, suszone ziarna pełnego zboża, płatki zbożowe, owsianka, mieszanki zbożowe, mieszanki
ze zbóż przetworzonych, mieszanki zbożowe z dodaniem ziół i przypraw, ryż, mieszanki ryżu, ryż przetworzony, komosa ryżowa przetworzona, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest
ryż lub zboża, kasze, w tym kasza jęczmienna, kasza owsiana, kasze
pszenne, kasza bulgur z pszenicy durum, kasza kuskus, mieszanki
kasz, 31 zboża nieprzetworzone, jadalne siemię lniane nieprzetworzone, nieprzetworzona komosa ryżowa, otręby zbożowe, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, rośliny strączkowe, nasiona, mieszanki nieprzetworzonych zbóż.
(111) 320453
(220) 2018 04 16
(210) 484887
(151) 2019 04 15
(441) 2018 08 27
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) PROTEIN BITES
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa,
zupy, kabanosy, batony proteinowe, batony proteinowe na bazie mięsa.
(111) 320454
(220) 2015 04 08
(210) 441188
(151) 2019 03 29
(441) 2015 07 20
(732) GADOMSKA KATARZYNA, Łódź, PL.
(540) ACORA events
(510), (511) 39 turystyka (zwiedzanie), organizowanie wycieczek,
rezerwacja miejsc na podróż, zwiedzanie turystyczne, informacja
o transporcie.
(111) 320455
(220) 2016 10 31
(210) 463391
(151) 2019 04 04
(441) 2017 02 13
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Hortex SOK 100% TŁOCZONY PROSTO z Jabłek NATURALNIE
MĘTNY Z DODATKIEM WITAMINY C TYLKO Z POLSKICH JABŁEK
(540)
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(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki i napoje owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi.

(111) 320456
(220) 2017 04 06
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) TOMSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) TOMSYSTEM
(540)

(210) 470098

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 gazy ochronne do spawania, gazy techniczne spawalnicze, gazy zestalone do celów przemysłowych, preparaty do oczyszczania gazu, topniki do spawania, 7 urządzenia i sprzęt do spawania
elektrycznego, półautomaty spawalnicze i automaty spawalnicze,
spawarki łukowe, gazowe, uchwyty i osprzęt spawalniczy, elektrody
i druty spawalnicze, 37 naprawa i serwis urządzeń spawalniczych,,
41 prezentacja technik i procesów spawalniczych, kursy spawalnicze,
42 optymalizacja i unowocześnianie metod, technik i procesów spawalniczych.
(111) 320457
(220) 2017 05 22
(210) 471926
(151) 2019 04 03
(441) 2018 03 26
(732) ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce, PL.
(540) Inhalator Nebb101
(510), (511) 10 inhalatory medyczne, inhalatory do użytku medycznego, inhalatory do użytku leczniczego.
(111) 320458
(220) 2017 06 13
(151) 2019 03 29
(441) 2017 07 31
(732) GOŁOŚ ŁUKASZ KACPER, Węgrów, PL.
(540) wibracje FESTIWAL
(540)

(210) 472910

Kolor znaku: czarny, żółty, jasnożółty, ciemnożółty, niebieski,
jasnoniebieski, ciemnoniebieski, granatowy, fioletowy,
ciemnofioletowy, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
biały, szary, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych,
organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, rozrywka w postaci
festiwalu etnicznego, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych.
Kolor znaku: biały, zielony, jasny zielony, ciemny zielony,
czerwony, jasny czerwony, ciemny czerwony, niebieski, jasny
niebieski, ciemny niebieski, żółty, beżowy, kremowy, brązowy,
ciemny brązowy, jasny brązowy, czarny
(531) 05.07.13, 05.01.05, 01.03.15, 29.01.15, 27.05.01, 26.01.15

(111) 320459
(220) 2017 07 11
(210) 473969
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 10
(732) VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
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(540) INOPLEX
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 6 konstrukcyjne i budowlane wyroby metalowe z wyłączeniem maszyn i urządzeń, metalowe materiały konstrukcyjne,
balustrady metalowe, wsporniki metalowe do balustrad, metalowe
słupki do balustrad, tralki do balustrad metalowych, balustrady metalowe do mostów, balustrady metalowe do balkonów, balustrady
metalowe do ogrodzeń, stojaki metalowe, metalowe stojaki do przechowywania rowerów, odbojnice, pawilony metalowe, okapy metalowe, 10 urządzenia, instrumenty oraz wyroby medyczne, włączając
dentystyczne, urządzenia i przyrządy weterynaryjne, narzędzia tnące ze stali nierdzewnej do użytku chirurgicznego, 18 torebki, torebki
damskie, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki
skórzane, torebki skóropodobne, torby saszetki męskie, torby sportowe, paski skórzane inne niż odzież,, paski z imitacji skóry inne niż
odzież, paski skóropodobne, 20 meble, meble gastronomiczne, meble do sklepów, meble do aptek, meble weterynaryjne zawarte w tej
klasie, ławki metalowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia
wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska, odzież
męska, odzież młodzieżowa, odzież dziecięca, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie młodzieżowe, bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania wizytowe,
swetry, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy,
majtki, kąpielowe: płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy, czepki,
bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty
narciarskie, kurtki w tym wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki
ze skór lakierowanych, kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, marynarki, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, cholewki do obuwia, czubki
do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, obcasy do obuwia,
paski do obuwia, paski, paski skórzane (odzież), paski z imitacji skóry
(odzież), 35 sprzedaż dla osób trzecich konstrukcyjnych i budowlanych wyrobów metalowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, metalowych materiałów konstrukcyjnych, urządzeń, instrumentów oraz
wyrobów medycznych włączając dentystyczne, sprzedaż wyrobów
ze skór i z imitacji skóry, sprzedaż mebli, sprzedaż odzieży, obuwia
i nakryć głowy oraz pasków, promocja, marketing, reklama w tym
reklama w prasie, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w formie ulotek, prospektów, druków, próbek,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
budowlanego.
(111) 320460
(220) 2017 07 11
(210) 473970
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 10
(732) VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) INOPLEX
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 29.01.13, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcyjne i budowlane wyroby metalowe z wyłączeniem maszyn i urządzeń, metalowe materiały konstrukcyjne,
balustrady metalowe, wsporniki metalowe do balustrad, metalowe
słupki do balustrad, tralki do balustrad metalowych, balustrady metalowe do mostów, balustrady metalowe do balkonów, balustrady
metalowe do ogrodzeń, stojaki metalowe, metalowe stojaki do przechowywania rowerów, odbojnice, pawilony metalowe, okapy metalowe, 10 urządzenia, instrumenty oraz wyroby medyczne, włączając
dentystyczne, urządzenia i przyrządy weterynaryjne, narzędzia tnące ze stali nierdzewnej do użytku chirurgicznego, 18 torebki, torebki
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damskie, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki
skórzane, torebki skóropodobne, torby saszetki męskie, torby sportowe, paski z imitacji skóry inne niż odzież, paski skórzane inne niż
odzież, paski skóropodobne, 20 meble, meble gastronomiczne, meble do sklepów, meble do aptek, meble weterynaryjne zawarte w tej
klasie, ławki metalowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia
wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska, odzież
męska, odzież młodzieżowa, odzież dziecięca, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie młodzieżowe, bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania wizytowe,
swetry, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy,
majtki, kąpielowe: płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy, czepki,
bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty
narciarskie, kurtki w tym wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki
ze skór lakierowanych, kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, marynarki, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, cholewki do obuwia, czubki
do obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, obcasy do obuwia,
paski do obuwia, paski, paski skórzane (odzież), paski z imitacji skóry
(odzież), 35 sprzedaż dla osób trzecich konstrukcyjnych i budowlanych wyrobów metalowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, metalowych materiałów konstrukcyjnych, urządzeń, instrumentów oraz
wyrobów medycznych włączając dentystyczne, sprzedaż wyrobów
ze skór i z imitacji skóry, sprzedaż mebli, sprzedaż odzieży, obuwia
i nakryć głowy oraz pasków, promocja, marketing, reklama w tym
reklama w prasie, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w formie ulotek, prospektów, druków, próbek,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
budowlanego.

(111) 320461
(220) 2018 09 13
(210) 490522
(151) 2019 03 27
(441) 2018 12 10
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów, PL.
(540) N NOBLESSE
(540)

(531) 27.05.01, 05.13.01
(510), (511) 9 pamięć zewnętrzna USB, 14 spinki do mankietów,
16 pióra wieczne, pióra kulkowe, długopisy, ołówki, korektory, cienkopisy, markery, 18 portfele skórzane, etui skórzane, wizytowniki
skórzane, etui skórzane, opakowania skórzane, parasole, 20 opakowania drewniane.
(111) 320462
(220) 2018 11 23
(210) 493009
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 03
(732) ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Chorzów, PL.
(540) azoplon
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 05.03.13
(510), (511) 1 nawozy organiczne, nawozy nieorganiczne, nawozy
sztuczne, nawozy wieloskładnikowe, mocznik.
(111) 320463
(220) 2018 11 27
(210) 493153
(151) 2019 04 17
(441) 2019 01 03
(732) PBFI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) twójprawnik24.
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 36 doradztwo w zakresie długów, 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(111) 320464
(220) 2018 11 27
(151) 2019 04 17
(441) 2019 01 03
(732) Vinex-Slavyantsi AD, Slavyantsi, BG.
(540) LABYRINTH
(540)

(210) 493142

(531) 07.05.11, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa, wino.
(111) 320465
(220) 2018 11 27
(210) 493141
(151) 2019 04 17
(441) 2019 01 03
(732) Vinex-Slavyantsi AD, Slavyantsi, BG.
(540) BULGARIAN BLACK SEA EMINE LIGHTHOUSE EMINE
(540)

(531) 24.01.11, 18.07.25, 07.01.16, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa, wino.
(111) 320466
(220) 2018 11 27
(210) 493138
(151) 2019 04 17
(441) 2019 01 03
(732) Vinex-Slavyantsi AD, Slavyantsi, BG.
(540) LABYRINTH
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wino.
(111) 320467
(220) 2018 09 15
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) HOUSE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) UPACJENTA
(540)

(210) 490585

Kolor znaku: jasnozielony, niebieski, różowy, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.09, 24.13.01
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, anestetyki [środki
znieczulające], antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, apteczki przenośne z wyposażeniem, balsamiczne preparaty do celów medycznych, amalgamaty
dentystyczne, amalgamaty dentystyczne ze złota, aminokwasy
do celów medycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych,
balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe
suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne
preparaty do celów medycznych, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowi-
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na lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, cement kostny
do celów chirurgicznych i ortopedycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukier
mlekowy do celów farmaceutycznych, czopki, dentystyczne materiały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż
dla ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry
[preparaty farmaceutyczne], gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gorczyca do celów farmaceutycznych, guma
do celów medycznych, guma do żucia do celów medycznych, gumiguta do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, implanty chirurgiczne
składające się z żywych tkanek, intymne preparaty nawilżające, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, jodyna,
jujuba lecznicza, kamfora do celów medycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kauczuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirurgiczne, kleje do protez dentystycznych, kolagen do celów medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych,
komórki macierzyste do celów medycznych, kompresy, koper włoski
do celów medycznych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, korzenie
lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, kreozot
do celów farmaceutycznych, krew do celów medycznych, kurara,
kwas galusowy do celów farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho
do celów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycznych,
lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny
po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze środki do czyszczenia zębów, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki
wzmacniające, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych,
lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, majtki chłonne dla
osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, mastyksy
dentystyczne, maści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia
oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom
do użytku farmaceutycznego, materiały do plombowania zębów,
materiały opatrunkowe, medyczne, mazidła, mączka rybna do celów
farmaceutycznych, mąka do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, mentol, mięso liofilizowane przystosowane do celów medycznych, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne
suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych,
mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla
niemowląt, moleskin do celów medycznych, mydła antybakteryjne,
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje
z mleka słodowego do celów medycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych, octany do celów farmaceutycznych, odczynniki
chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze
do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, olejek terpentynowy do celów
farmaceutycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opiaty, opodeldok
[maść mydlano-kamforowa], osocze krwi, papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy do celów medycznych, paski siarkowe
do dezynfekcji, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, patyczki do czyszczenia uszu do celów medycznych, pektyna do celów
farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony
do celów farmaceutycznych, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla
osób cierpiących na inkontynencję, pieluszki dla niemowląt, plastry,
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plastry do celów medycznych, płótno opatrunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do płukania jamy
ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, płyny
do przemywania pochwy do celów medycznych, podłoża dla kultur
bakteryjnych, podpaski higieniczne, pomady do celów medycznych,
porcelana na protezy dentystyczne, preparaty albuminowe do celów
medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł
kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty do irygacji
do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych,
preparaty do leczenia trądziku, preparaty do odymiania do celów
medycznych, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty lecznicze na porost
włosów, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie
wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty na odmrożenia, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym
do celów farmaceutycznych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie,
preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych, proszek kantarydowy,
proszek perłowy do celów medycznych, przepaski na oczy do celów
medycznych, przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, pyretrum [proszek], radiologiczne substancje kontrastowe
do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory do szkieł kontaktowych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, słód do celów
farmaceutycznych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych,
sole do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych,
sole do kąpieli mineralnych, sole potasowe do celów medycznych,
sole sodowe do celów medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineralnych, sterydy, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, strychnina, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, substancje żrące do celów farmaceutycznych, sulfonamidy [leki],
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej
lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, surowice, sykatywy [środki osuszające] do celów medycznych,
syropy do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, szczepionki, sztyfty kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom, środki algobójcze, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki
do leczenia oparzeń, środki hemostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp,
środki na odciski, środki nasenne, środki odkażające, środki przeciw
zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe,
środki przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki ściągające
do celów medycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące
pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki
wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tampony, taśmy do podpasek, terpentyna do celów farmaceutycznych, tlen
do celów medycznych, tłuszcze do celów medycznych, tran, tymol
do celów farmaceutycznych, waciki do celów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów medycznych, wata higroskopijna, wazelina do celów medycznych, węgiel drzewny do ce-
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lów farmaceutycznych, winny kamień do celów farmaceutycznych,
wkładki do stanika dla karmiących matek, woda gulardowa, woda
melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych,
wody mineralne do celów medycznych, wodzian chloralu do celów
farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów medycznych,
zioła lecznicze, żelatyna do celów medycznych, żele do stymulacji
seksualnej, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana
przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi łączności, usługi radiotelefonii komórkowej, usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi w zakresie wideokonferencji,
połączenia telekomunikacyjne z siecią komputerową, przesyłanie
danych tekstowych, audio i wideo za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, usługi przesyłania danych w postaci dźwięku, pisma i obrazu za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych i systemów łącznościowych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, usługi zapewniania dostępu do informacji
w Internecie, udostępnianie programów komputerowych w sieciach
danych, zapewnianie dostępu do baz danych, które zapisują dane dotyczące lokalizacji przedmiotu lub osoby, informacje dotyczące funkcji i parametrów życiowych, informacje medyczne o stanie zdrowia,
zapewnianie użytkownikom dostępu do portali i platform internetowych, przesyłanie danych pomiarowych z czujników do nadajników
i stacji bazowych sieci komunikacyjnych w celu pomiaru danych dotyczących funkcji i parametrów życiowych organizmu, przesyłanie
danych wykorzystywanych w leczeniu za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych i systemów łącznościowych, przesyłanie wiadomości, danych, dokumentów, w szczególności danych medycznych,
dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich, dietetycznych oraz
psychologicznych, diagnoz medycznych, diagnoz psychologicznych,
diagnoz dietetycznych, raportów medycznych, raportów lekarskich
i raportów opiekunów za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, 42 publikacje elektroniczne
do pobrania dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, publikacje elektroniczne na wszelkich nośnikach, projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego do zastosowań telemedycznych, sporządzanie, ustalanie, mierzenie i transmisja danych
medycznych, dokumentów medycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, przetwarzanie danych „w chmurze”, w szczególności danych medycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych,
w tym w systemach teleinformatycznych i systemach łącznościowych, elektroniczne zapisywanie danych, w szczególności danych
medycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych, w tym w systemach teleinformatycznych i systemach łącznościowych, zabezpieczenie danych, w szczególności zewnętrzne zabezpieczenie danych, danych medycznych, dokumentów
medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych, w tym
w systemach teleinformatycznych i systemach łącznościowych, techniczne zarządzanie obrazami i dokumentami w zakresie danych medycznych, dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich i diagnoz
medycznych w tym w systemach teleinformatycznych i systemach
łącznościowych, konserwacja oprogramowania internetowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, oprogramowanie jako usług [SaaS], projektowanie systemów komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
44 usługi medyczne, pielęgniarskie i dentystyczne, porady w zakresie
farmakologii, opieka zdrowotna, porady psychologiczne, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady dietetyczne, konsultacje
dietetyczne, ośrodki zdrowia, opieka pielęgniarska, medyczna, usługi
telemedyczne, usługi telemedycznego centrum serwisowego, monitoringu telemedycznego, telemedyczna opieka nad pacjentami, diagnostyka telemedyczna, w szczególności za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, telefoniczna
opieka lekarska oraz służby ratownicze z zakresu telemedycyny, usługi doradcze w zakresie zdrowia, gromadzenie i udostępnianie informacji do celów doradztwa w zakresie wspierania zdrowia, zapobiegania chorobom i w zakresie danych chorób za pośrednictwem
systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, prowa-
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dzenie telefonicznej informacji zdrowotnej, poradnictwo dietetyczne i żywieniowe, sporządzanie raportów medycznych, raportów lekarskich i raportów opiekunów, także za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych i systemów łącznościowych, wypożyczanie,
wynajmowanie urządzeń medycznych, w szczególności przenośnych urządzeń medycznych i urządzeń do telemedycyny, usługi
psychologów, usługi terapeutyczne, domowe pobrania krwi, sprzedaż i analiza badań laboratoryjnych, wizyty domowe w zakresie
wszystkich specjalności medycznych, usługi w zakresie pielęgnacji
chorych i opieki nad niepełnosprawnymi, wizyty pielęgniarskie, wizyty lekarskie, wizyty rehabilitacyjne, opieka paliatywna, usługi położnicze.

(111) 320468
(220) 2018 09 05
(151) 2019 05 08
(441) 2018 12 10
(732) MED-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niebylec, PL.
(540) Med-dom
(540)

(210) 490174

Kolor znaku: granatowy
(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 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, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe,
usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne,
usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, 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, żłobki dla dzieci, 44 aromaterapia, chiropraktyka
[nastawianie kręgosłupa], chirurgia plastyczna, depilacja woskiem,
fizjoterapia, fryzjerstwo, hodowla zwierząt, hospicja, implantacja
(wszczepianie) włosów, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, manicure, masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie
farmakologii, przekłuwanie ciała, usługi sanatoriów, sporządzanie
leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, świadczenie
usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, terapia mowy, usługi
dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi ogrodnicze, usługi optyczne, usługi
ortodontyczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi ponownego
zalesiania, usługi psychologów, usługi saun, usługi solariów, usługi
telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie akwakultury,
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi
wizażystów, usługi zapładniania metodą in vitro, usługi związane
z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 320469
(220) 2018 11 23
(210) 493019
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 14
(732) MYWAM KUPIEC, BARTOLD, ANGRES SPÓŁKA JAWNA,
Chorzów, PL.
(540) MYWAM
(510), (511) 10 urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, artykuły ortopedyczne, chodziki do wspomagania poruszania się, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, 12 wózki do transportu niepełnosprawnych, wózki dziecięce,
skutery inwalidzkie.

(111) 320470
(220) 2018 07 25
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) GAUL MARCIN PAWEŁ TODO, Wrocław, PL.
(540) 4 JETS
(540)

Nr 8/2019
(210) 488661

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.05, 27.07.17, 27.07.21, 27.07.23, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.17, 29.01.12
(510), (511) 2 wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek,
tonery (tusz) do fotokopiarek, 16 taśmy barwiące, wkłady i zbiorniki
atramentowe do drukarek, rolki do taśm barwiących.
(111) 320471
(220) 2018 07 13
(210) 488229
(151) 2019 05 14
(441) 2018 12 27
(732) NEWOU HONG KONG INTERNATIONAL CO. LIMITED, Hong
Kong, HK.
(540) U-BETER
(510), (511) 5 chusteczki antyseptyczne, mleko w proszku dla niemowląt, żywność dla niemowląt, błonnik pokarmowy, suplementy
diety zawierające enzymy, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, preparaty witaminowe, tran, pieluchomajtki dziecięce, 29 mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, mleko
w proszku, jogurt, wełna mięsna, mączka rybna, przekąski na bazie
owoców i warzyw, jaja w proszku, mleko sojowe.
(111) 320472
(220) 2018 09 27
(210) 491072
(151) 2019 04 29
(441) 2019 01 07
(732) FORTUNA KATARZYNA PAPILIO, Rzeszów, PL.
(540) A
(540)

(531) 27.05.21
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki skóropodobne,
torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry: ćwieki ze skóry, nici
ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizki ze skóry lub
ze skóry wtórnej, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski do odzieży, 35 agencje modelek, agencje hostess, usługi agencji modelek
i modeli, zapewnianie modelek i modeli do reklamy, zapewnianie
modelek i modeli do celów promocyjnych, usługi agencji modelek
i modeli związane z reklamą, usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli
i modelek, usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji
sprzedaży, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz modeli i modelek, pokazy mody w celach handlowych,
organizowanie pokazów mody w celach handlowych, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, usługi handlu detalicznego
w zakresie akcesoriów mody, usługi sprzedaży, reklamy i promocji:
torebek, pasków, odzieży, obuwia, nakryć głowy, promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych
w czasopismach, 41 fotografia, fotoreportaże, fotografia lotnicza,
fotografia portretowa, usługi fotografów, nauka fotografii, publikowanie fotografii, usługi biblioteki fotograficznej, montaż filmów
fotograficznych, wypożyczanie reprodukcji fotograficznych, wypożyczanie aparatów fotograficznych, usługi edukacyjne w zakresie
fotografii, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, pokazy sprzętu fotograficznego do celów szkoleniowych, produkcja nagrań audio i video oraz
usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, rozrywka w formie pokazów
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mody, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu
i mody.

(111) 320473
(220) 2018 08 08
(210) 489171
(151) 2019 04 15
(441) 2018 10 22
(732) KIEBLESZ BARTŁOMIEJ HELIPOLAND, Bielsko-Biała, PL.
(540) PlanePoland
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 18.05.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub wodzie, samoloty, helikoptery, statki powietrzne,
balony aerostatyczne, pojazdy lotnicze, 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach i salonach następujących towarów:
pojazdów, pojazdów samochodowych, samochodów osobowych
i furgonetek, motocykli, statków i samolotów, części i akcesoriów
do pojazdów, w tym części samochodowych, części i akcesoriów
do motocykli, paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, drewna i materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego, maszyn,
urządzeń przemysłowych, perfum i kosmetyków, usługi w zakresie
sprzedaży paliwa na stacjach paliw, 36 usługi finansowe, udzielanie
kredytów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 37 naprawa i konserwacja statków powietrznych i kosmicznych, naprawa i konserwacja
pojazdów, samochodów, motocykli, 39 usługi przewozu osób i towarów, usługi transportowe na rzecz osób trzecich, transport lotniczy,
transport drogowy, transport wodny, transport pasażerski, transport
lotniczy pasażerski i towarowy, usługi w zakresie lotów turystycznych,
aeronautyki, czarterowania środków lokomocji, usługi nawigacyjne,
wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, lotniczego,
ziemnego, wynajmowanie pojazdów, samochodów, furgonetek,
wynajmowanie maszyn i urządzeń transportowych i budowlanych,
organizowanie wycieczek, organizowanie podróży, pilotowanie
wycieczek, transport podróżnych, rezerwowanie miejsc na podróż,
rezerwacja środków transportu, usługi kurierskie i pocztowe, usługi
agencji turystycznych, usługi wspomagające transport, w tym holowanie, pomoc w przypadku awarii, usługi transportowe w zakresie
ratownictwa, usługi kierowców, wynajmowanie garaży, magazynów
i miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych,
usługi w zakresie magazynowania, usługi w zakresie nawigacji, usługi
w zakresie pilotażu, 41 nauka jazdy i pilotażu, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych,
organizowanie zawodów sportowych, rozrywka, usługi związane
z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, informacja o imprezach rozrywkowych, 42 usługi projektowe w zakresie:
mechaniki, aeronautyki, lotnictwa, maszyn i urządzeń przemysłowych, budownictwa, oprogramowania komputerowego, wzornictwa
przemysłowego, usługi inżynieryjne, ekspertyzy naukowe i inżynierskie, badania: silników, wytrzymałości materiałów i konstrukcji, aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań i hałasu maszyn i urządzeń,
badania i analizy techniczne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, usługi w zakresie sporządzania dokumentacji
technicznej, 44 usługi w zakresie ratownictwa medycznego.
(111) 320474
(220) 2018 08 01
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 13
(732) IDEAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) IdeaFlex
(540)
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i optyczne nośniki danych, karty magnetyczne, taśmy magnetyczne,
taśmy magnetyczne dla komputerów, dyski do rejestracji, dyskietki,
dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyski kompaktowe, w tym audio-wideo, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW,
BLU RAY, HD DVD, dyski do rejestracji, dyski kompaktowe, w tym
audio-wideo, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, pamięci komputerowe, nośniki danych w postaci pamięci komputerowej, dane zapisane na elektronicznych nośnikach informacji, nagrane dyski kompaktowe, komputery, w tym komputery przenośne i inne urządzenia
do przetwarzania danych, sprzęt i akcesoria komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, monitory, w tym monitory komputerowe, klawiatury komputerowe, komputerowe urządzenia wskazujące,
w tym myszy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne,
drukarki komputerowe, napędy dysków do komputerów, modemy,
pamięci komputerowe, skanery, stacje taśm magnetycznych dla
komputerów, urządzenia do transmisji danych, kable koncentryczne,
kable do połączeń sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, telefony, podzespoły, centrale telefoniczne, dyski obliczeniowe, drukarki
komputerowe, oprogramowane komputerowe, publikacje elektroniczne, urządzenia pomiarowe, alarmy, 42 tworzenie programów
komputerowych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting),
doradztwo w zakresie informatyki, serwis oprogramowania i jego
konserwacja, tworzenie stron internetowych, opinie i ekspertyzy
z zakresu informatyki, usługi inżynieryjne i doradztwo techniczne,
wykonywanie badań i analiz technicznych zakończonych raportami,
projektowanie techniczne i urbanistyczne, prowadzenie badań naukowych, usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, badania i usługi: naukowe, techniczne oraz związane z tym
projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi mianowicie
monitoring systemów sieciowych dla potrzeb technicznych, hosting
w Internecie treści zapisanych w formie cyfrowej, usługi monitoringu
sieci komputerowych, dostarczanie informacji o działaniu sieci komputerowych, tworzenie oprogramowania sieci umożliwianie czasowego korzystania z oprogramowania innego niż ściągalne w celu
umożliwiania dostępu wielu użytkownikom do globalnej informacyjnej sieci komputerowej dla wyszukiwania, odzyskiwania, przekazywania, operowania i rozpowszechniania różnorodnych informacji,
umożliwianie czasowego korzystania z narzędzi programowych
innych niż ściągalne w celu wspomagania aplikacji programowych
stron trzecich, umożliwianie czasowego korzystania z oprogramowania innego niż ściągalne dla komunikacji poprzez sieci bezprzewodowe, udoskonalanie, projektowanie, doradztwo i konsultacje
dotyczące oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego przystosowanego do potrzeb osób trzecich, projektowanie
i udoskonalanie standardów dla osób trzecich dotyczących projektowania i implementacji oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego i sprzętu telekomunikacyjnego, udostępnianie
klientom informacji dotyczących zarządzania projektami komputerowymi, serwis oprogramowania, projektowanie graficzne.

(111) 320475
(220) 2018 10 26
(210) 492055
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 14
(732) DWS WIND TURBINE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stradomno, PL.
(540) DRY WALKER
(540)

(210) 488888

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 automaty samoobsługowe, elektroniczne nośniki
danych wszystkich typów zawarte w klasie 9, w tym: magnetyczne

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.02.01
(510), (511) 25 kalosze, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kaloszy,
w tym również za pomocą sklepów internetowych.
(111) 320476
(220) 2015 02 12
(210) 438914
(151) 2019 05 08
(441) 2015 05 25
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.

2542

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Radar Ekonomiczny
(510), (511) 35 reklama i prowadzenie interesów osób trzecich, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
księgowość, sporządzanie prognoz ekonomicznych, usługi w zakresie badań statystycznych, usługi w zakresie przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, usługi w zakresie promocji sprzedaży
dla osób trzecich, usługi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich w zakupy produktów i usług innych przedsiębiorstw, usługi informacyjne
w zakresie statystyki, 36 tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, reprezentowanie uczestników funduszy inwestycyjnych
wobec osób trzecich, gromadzenie funduszy od inwestorów, sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, sprzedaż
certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, inwestowanie powierzonego kapitału zgromadzonego w funduszach,
doradztwo, sondaże, analizy, opinie i ekspertyzy finansowe, w tym
w zakresie zarządzania i inwestowania kapitału w funduszach inwestycyjnych, zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych
oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi, pośrednictwo
w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych, będących
w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych, sporządzanie
prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, usługi nabywania lub zbywania papierów wartościowych na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe,
usługi reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec
emitentów tych papierów, usługi pożyczania papierów wartościowych na podstawie odrębnych przepisów, udzielanie informacji
dotyczących inwestowania w papiery wartościowe, pośredniczenie
w zbywaniu produktów finansowych, w szczególności zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych, obliczanie wartości aktywów funduszy i portfeli, świadczenie usług finansowych
na rzecz klientów instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych,
banków, zakładów i towarzystw ubezpieczeń, usługi finansowe inwestycyjne, usługi konsultingowe w sprawach finansowych.
(111) 320477
(220) 2016 08 26
(210) 460769
(151) 2019 04 09
(441) 2016 12 19
(732) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedźwiady, PL.
(540) TRADYCJA I JAKOŚĆ ŻOŁĄDKÓWKA WÓDKA CZYSTA
Dobry Smak WYPRODUKOWANO ZE SPIRYTUSU LUKSUSOWEGO
PRODUCT OF POLAND
(540)
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(540)

Kolor znaku: zielony, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, piwo i produkty piwowarskie.
(111) 320479
(220) 2018 01 17
(210) 481200
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) FUNDACJA CENTER OF GRAVITY, Kraków, PL.
(540) CENTER OF GRAVITY
(510), (511) 36 sponsorowanie i organizowanie sponsoringu imprez
rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, ocena i wycena
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, planowanie
inwestycji w nieruchomości, organizowanie finansowania w zakresie remontu i rewitalizacji nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, obiektami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, lokalami handlowymi, 41 organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizowanie festynów, pokazów, widowisk,
spektakli, koncertów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych i sportowych, prowadzenie i organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, usługi sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe, organizowanie zajęć sportowych i kulturalnych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych, organizowanie
kongresów i konferencji w celach edukacyjnych z wyłączeniem tematyki dotyczącej środka grawitacji, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek i przyjęć, udostępnianie obiektów w celach
kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych i sportowych, 43 catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, usługi restauracji, kawiarni, barów,
snack-barów, drink-barów, stołówek, kafeterii.
(111) 320480
(220) 2018 09 21
(210) 490795
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 14
(732) BRELECTON SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Brelecton Systems
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiarowe, kontrolne (inspekcyjne), produkcja urządzeń laboratoryjnych do wytwarzania oraz obróbki warstw organicznych i nieorganicznych, produkcja
urządzeń do wytwarzania materiałów organicznych i nieorganicznych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze.
(111) 320481
(220) 2018 09 21
(210) 490800
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 14
(732) BRELECTON SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) BRELECTON
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary, złoty
(531) 25.01.15, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.
(111) 320478
(220) 2018 01 09
(151) 2019 04 10
(441) 2018 10 08
(732) BEVGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo, PL.
(540) Zlatý Pilsner

(210) 480926

Kolor znaku: szary
(531) 29.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.03,
26.01.19, 26.07.25
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiarowe, kontrolne (inspekcyjne), produkcja urządzeń laboratoryjnych do wytwarzania oraz obróbki warstw organicznych i nieorganicznych, produkcja
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urządzeń do wytwarzania materiałów organicznych i nieorganicznych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi badawcze.

(111) 320482
(220) 2018 11 02
(210) 492281
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 07
(732) MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bełchatów, PL.
(540) MADE IN POLAND LUXURY CREAM FUDGE
(540)

2543

koncertowe, usługi studia nagrań, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, informacja o rozrywce, widowiska rozrywkowe, produkcja filmów na taśmach wideo,
montaż taśm wideo.

(111) 320485
(220) 2018 10 08
(151) 2019 05 15
(441) 2018 12 27
(732) PREMIUM ROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotokłos, PL.
(540) PREMIUM ROSA HERBI baby
(540)

(210) 491391

Kolor znaku: ciemnoróżowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
fioletowy, żółty, biały, jasnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 30 herbata dla dzieci.

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnobrązowy, pomarańczowy
(531) 03.04.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cukierki-krówki, cukierki-toffi, czekolada, wyroby czekoladowe, makaroniki,
marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, praliny, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, owocowe galaretki jako słodycze.
(111) 320483
(220) 2018 11 14
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 17
(732) GRUPA 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) TULIA
(540)

(210) 492684

(531) 02.03.04, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, poszukiwania
w zakresie patronatów, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 usługi kompozycji
muzycznych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie],
postsynchronizacja, produkcja filmów, produkcja mikrofilmów, sale
koncertowe, usługi studia nagrań, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, informacja o rozrywce, widowiska rozrywkowe, produkcja filmów na taśmach wideo,
montaż taśm wideo.
(111) 320484
(220) 2018 11 14
(210) 492685
(151) 2019 04 24
(441) 2018 12 17
(732) GRUPA 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) TULIA
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, poszukiwania
w zakresie patronatów, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 usługi kompozycji
muzycznych, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie],
postsynchronizacja, produkcja filmów, produkcja mikrofilmów, sale

(111) 320486
(220) 2018 11 26
(210) 493083
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) VRG VISTULA RETAIL GROUP
(510), (511) 3 kosmetyki: perfumy, wody toaletowe, dezodoranty,
6 stopy metali nieszlachetnych, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne,
14 biżuteria z metali szlachetnych, bransolety, broszki, kolie, kolczyki,
klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki, spinacze do krawatów,
łańcuszki, korpusowe wyroby jubilerskie: dzbanki, tace, puchary, kielichy, misy, patery, sztućce, rozcinacze do listów i zakładki do książek
wykonane z metali szlachetnych, medale, plakietki, breloki, dodatki
do strojów z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych i pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach, tj. biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie:
narzędzia do skracania bransolet, narzędzia do sprawdzania i naprawy zegarków, sprawdzarki szczelności, młotki zegarmistrzowskie,
otwieracze do kopert zegarków, części i akcesoria do zegarków,
18 wyroby ze skóry dla mężczyzn: torby, teczki, portfele, 25 odzież,
kurtki, koszule, swetry, koszulki, bluzy, krawaty, skarpety, czapki, szaliki, rękawiczki, okrycia wierzchnie, odzież skórzana, obuwie, wyroby ze skóry dla mężczyzn: paski do spodni, 35 reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z wyrobami jubilerskimi,
odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich, 36 inwestycje majątkowe
(nieruchomości), inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, wynajmowanie pomieszczeń handlowych, usługowych oraz biurowych
(nieruchomości), zarządzanie nieruchomościami, administrowanie
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierżawa majątku nieruchomego, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych, finansowa
wycena (ubezpieczenia, banki, nieruchomości), inwestycje kapitałowe, kaucje (gwarancje), lokaty kapitału, agencje ściągające należności, oszacowanie (wycena) majątku nieruchomego, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, powiernicze usługi, pożyczki
(usługi finansowe), ratalne kredyty, ściąganie czynszów, ubezpieczenia, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną (umowy
kredytowe), wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki,
wycena kosztów naprawy, wycena nieruchomości, wycena zbiorów
numizmatycznych, wymiana walut, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych (nieruchomości), zarządzanie majątkiem nieruchomym,
pośrednictwo w ustanawianiu zastawów, 42 projektowanie kolekcji
odzieżowych i dodatków do odzieży.
(111) 320487
(151) 2019 05 14

(220) 2018 11 21
(441) 2019 01 28

(210) 492922
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(732) DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pieńków, PL.
(540) CASA DE MEXICO
(540)

Nr 8/2019

(540) LASMED
(540)

(111) 320488
(220) 2018 11 16
(210) 492768
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) DOPIERAŁA DANIEL TOMRER, Miękinia, PL.
(540) TOMRER
(510), (511) 19 przenośne konstrukcje drewniane, niemetalowe wiaty do przechowywania, altany [konstrukcje niemetalowe], ogrody
zimowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, schody niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, drewno konstrukcyjne, niemetalowe konstrukcje samonośne, konstrukcje budowlane niemetalowe, prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, elementy konstrukcji
z drewna, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, niemetalowe elementy konstrukcyjne schodów, niemetalowe konstrukcje
i budynki przenośne, altanki [konstrukcje nie z metalu], 37 montaż
podłóg drewnianych, budowa schodów z drewna, usługi budowlane
i konstrukcyjne, usługi budowy konstrukcji tymczasowych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, 40 obróbka drewna,
42 pomiary inżynieryjne, projektowanie konstrukcji, usługi projektowania konstrukcji tymczasowych.

Kolor znaku: ciemnoczerwony
(531) 26.03.04, 26.03.23, 26.05.10, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy nagrane, programy komputerowe-software ładowalny, komputerowe systemy operacyjne, audiowizualne nośniki rejestracji
dźwięku i obrazu, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne, dyskietki, dyski cyfrowe audio-video, płyty CD, płyty DVD, pliki komputerowe, pliki komputerowe audio-video, interfejsy, lasery, nie do celów
medycznych, lasery dla celów laboratoryjnych, 10 lasery medyczne,
lasery dla celów medycznych, lasery do użytku w chirurgii, lasery
do celów dentystycznych, lasery do celów okulistycznych, aparatura i instrumenty medyczne i weterynaryjne, aparatura i instrumenty
chirurgiczne, dentystyczne, fotele dentystyczne, lusterka i sztyfty
dentystyczne, nici chirurgiczne, strzykawki, igły do celów medycznych, wkucia, uchwyty, cewniki, kaniule, wenflony, akcesoria do pobierania i badania krwi, sprzęt laboratoryjny, lejki, płytki rozmazowe,
przyborniki na instrumenty medyczne, aparatura anestezjologiczna, noże chirurgiczne, skalpele, aparatura wytwarzająca promienie
rentgenowskie dla celów medycznych, aparatura wytwarzającą promienie ultrafioletowe do celów medycznych, protezy dentystyczne,
rękawice dla celów medycznych, sądy dla celów chirurgicznych, stereoskopy, stoły operacyjne, szyny chirurgiczne, termometry dla celów medycznych, 35 usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowych, doradztwo fachowe handlowe w zakresie obrotu
aparaturą medyczną i laboratoryjną, laserami medycznymi i laserami
laboratoryjnymi, usługi w zakresie informacji handlowej o aparaturze medycznej i laboratoryjnej, laserach medycznych i laserach laboratoryjnych, prowadzenie promocji towarów, usługi w zakresie
marketingu w kraju i zagranicą, prowadzenie hurtowni materiałów
medycznych, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, organizacja pokazów i wystaw,
sprzedaż produktów medycznych i laboratoryjnych, laserów medycznych i laserów laboratoryjnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, sprzedaż
aparatury medycznej i laboratoryjnej, laserów medycznych i laserów
laboratoryjnych poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni i w sklepie, także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej,
Internetu, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi
stronami komputerowymi, portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie systemów komputerowych,
wypożyczanie komputerów oraz urządzeń elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się, wypożyczanie oprogramowania
przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
44 usługi medyczne, usługi w zakresie opieki zdrowotnej, prywatne
kliniki medyczne, przychodnie lekarskie, pomoc medyczna, medycyna estetyczna, opieka medyczna i ambulatoryjna, usługi lekarzy specjalistów, usługi pielęgniarskie, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, usługi
medyczne z wykorzystaniem kosmetyków, usługi banków krwi, pomoc psychologiczna, salony kosmetyczne, salony piękności, asysta
medyczna i lekarska imprez masowych i okolicznościowych.

(111) 320489
(220) 2018 09 05
(151) 2019 05 08
(441) 2018 12 10
(732) OMEGA LASMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(111) 320490
(220) 2018 12 04
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) DMOWSKI KAMIL DMOSTAL, Łuków, PL.
(540) D DMOSTAL

(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, jaja
ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, ryby, owoce
morza i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny,
buliony, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu,
desery mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy owocowe, chipsy
warzywne, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, czekolada, słodycze nielecznicze, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, mąka, preparaty zbożowe, zbożowe
artykuły śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, płatki zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, sago,
miód, melasa, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól,
przyprawy i dodatki smakowe, drożdże, proszek do pieczenia, ocet,
chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi, muesli, musztarda, majonez,
bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy
na bazie makaronu, grzanki, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nasiona, rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta żywe, karma dla zwierząt
domowych, słód, ziarna naturalne, 32 napoje bezalkoholowe, napoje
owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, wyciągi do sporządzania napojów, wody, soki, owocowe nektary, bezalkoholowe, sorbety
[napoje], napoje izotoniczne, syropy do napojów, syropy do wyrobu
napojów, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych,
esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców
używane do sporządzania napojów, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi.

(210) 490167

(210) 493424

Nr 8/2019
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.21,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 6 balustrady metalowe, balustrady metalowe do balkonów, balustrady metalowe do mostów, balustrady metalowe
do ogrodzeń, metalowe słupki do balustrad, tralki do balustrad
metalowych, wsporniki metalowe do balustrad, metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe łączniki do ogrodzeń, metalowe
słupy ogrodzeniowe, metalowe panele ogrodzeniowe, metalowe
materiały na ogrodzenia, ogrodzenia z metali nieszlachetnych, metalowe ogrodzenia stosowane w pomieszczeniach, podpory metalowe do słupków ogrodzeniowych, ogrodzenia metalowe, metalowe
ogrodzenia łańcuchowe, metalowe ogrodzenia druciane, schody
z metalu, stopnie schodów metalowe, metalowe obudowy schodów, metalowe poręcze do schodów, metalowe klatki schodowe
do budynków, metalowe schody do użytku z rusztowaniem, wangi
metalowe, konstrukcyjne zadaszenia metalowe, metalowe grzbiety
dachu, metalowe naroża dachu, metalowe pokrycia dachów, metalowe panele dachowe, metalowe więźby dachowe, metalowe szkielety
dachowe, membrany dachowe z metalu, kątowniki stalowe do dachów, dachówki metalowe, metalowe materiały dachowe, metalowe elementy dachowe, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne,
dachy z metalu na konstrukcje, blacha do pokrycia dachu z metalu,
aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa stali czarnej, stali nierdzewnej, aluminium,
akcesoriów metalowych, blach, ceowników, kątowników, płaskowników, prętów kwadratowych, prętów okrągłych, prętów żebrowanych, profili, rur, daszków, zaślepek, łączników słupków, maskownic,
rozet, uchwytów do szkła, uchwytów przelotowych, farb, kolan, kotew budowlanych, muf, nypli, śrub, podkładek, trójników, uszczelek do kołnierzy, konstrukcji ze stali, zaworów kulowych, balustrad,
bram, ogrodzenia, schodów, zadaszenia, 37 spawanie do celów naprawczych, spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych,
malowanie i lakierowanie, malowanie natryskowe metali, malowanie
metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, polerowanie i nadawanie
połysku, 40 usługi spawalnicze, cięcie metalu, cięcie stali, cieplna obróbka metali, obróbka cieplna rud, usługi czyszczenia stali nierdzewnej, obróbka metalu, kształtowanie metalu, kształtowanie elementów metalowych, barwienie metali inne niż malowanie, polerowanie
metali, usługi polerowania stali nierdzewnej, obróbka powierzchni
metalowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne,
polerowanie materiałami ściernymi, usługi polerowania, szlifowanie,
usługi tokarskie, wiercenie w metalach.
(111) 320491
(220) 2014 09 05
(151) 2019 04 30
(441) 2014 12 22
(732) NADAWCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RADAR
(540)

(210) 433079

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 albumy, portrety, reprodukcje graficzne, fotografie,
zdjęcia, rysunki, plakaty, obrazy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, książki, śpiewniki, komiksy, nalepki, naklejki, karty muzyczne z życzeniami, karty okolicznościowe, 35 prowadzenie
usług w zakresie: analizy kosztów, badania opinii publicznej, badania
rynku, sondaże, opinie, dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów i broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
reklama prasowa, radiowa i telewizyjna, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
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reklam, wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych oraz wyszukiwanie danych
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów,
38 prowadzenie usług w zakresie: agencji informacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przez sieć komputerową, transmisja poprzez telewizję kablową, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, łączność
przez terminale komputerowe, poczta elektroniczna, udostępnianie
forów internetowych, udostępnianie internetowych chatróomów,
ogłoszenia elektroniczne, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, 41 prowadzenie usług w zakresie: nauczania, edukacji,
kształcenia praktycznego poprzez pokazy, doradztwa zawodowego
w zakresie dystrybucji i produkcji filmów, usług związanych z organizacją i obsługą dyskotek z uwzględnieniem projekcji filmów, studia
filmowego, produkcji filmów, kompozycji muzycznych, wypożyczania filmów, wypożyczania aparatów i sprzętu kinematograficznego,
usług reporterskich, usług fotoreportaży, rozrywki lub nauczania
prowadzonych w klubach filmowych, kształcenia praktycznego
w zakresie wiedzy i umiejętności filmowych poprzez pokazy, orgamzowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych z zakresu
produkcji filmów, nocnych klubów filmowych, studia nagrań, nagrywania i filmowania na taśmach wideo, obsługi sal kinowych, montażu taśm wideo, wypożyczania nagrań dźwiękowych, wykonywania
mikrofilmów, wypożyczania filmów dla kin, wypożyczania filmów
kinematograficznych, wypożyczania kamer i kaset wideo, wypożyczania sprzętu audio, publikowania książek i mikro-wydawnictw,
publikowania elektronicznego on-line książek i periodyków, usług
tłumaczenia, informacji o imprezach rozrywkowych i reklamowych,
organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, planowania
przebiegu przyjęć z dziedziny kultury lub edukacji, rezerwacji miejsc
na spektakle, realizacji i wystawiania spektakli z zakresu historii filmu
i techniki i ich realizacji, sporządzania napisów tekstowych do filmów
w fonetycznej wersji oryginalnej, zarządzania profesjonalnego działalnością artystyczną.

(111) 320492
(220) 2017 10 10
(210) 477500
(151) 2019 05 09
(441) 2018 08 13
(732) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń, PL.
(540) EXFITO
(510), (511) 2 barwniki, barwniki bezpośrednie, barwniki do napojów, barwniki do piwa, barwniki do użytku w produkcji żywności,
barwniki do zastosowania w produkcji napojów, barwniki do żywności, barwniki spożywcze, barwniki spożywcze do użytku domowego,
barwniki spożywcze uzyskane z soczystych owoców, barwniki syntetyczne, dodatki do użytku jako barwniki do artykułów spożywczych,
ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do napojów, ekstrakty
ze słodu do użytku jako barwnik do żywności, preparaty do barwienia żywności, naturalne barwniki, 29 napoje mleczne aromatyzowane, ekstrakty mięsne, ekstrakty drobiowe, ekstrakty do zup,
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty alg do celów spożywczych,
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, koncentraty pomidorowe, koncentraty zup, 30 aromaty do żywności, aromaty do napojów, wyciągi słodowe stosowane jako aromaty, ziołowe aromaty
do przyrządzania napojów, owocowe aromaty, inne niż esencje,
aromaty w formie sosów w proszku, bazy do przyrządzania koktajli
mlecznych, aromaty do przekąsek, roślinne aromaty do napojów, słone aromaty spożywcze do żywności, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania jako
aromaty do napojów, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty
do artykułów spożywczych, ekstrakty z kakao do stosowania jako
aromaty do artykułów spożywczych, jadalne aromaty do artykułów
żywnościowych, naturalne aromaty dodawane do lodów, aromaty
do ciast, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty aromatyczne do cukierków, aromaty do przekąsek, ekstrakty przypraw, marynaty zawierające przyprawy, przyprawy smakowe (sosy, marynaty),
32 soki, soki warzywne, koncentraty soków owocowych, koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, 33 ekstrakty napojów alkoholowych,
alkoholowe ekstrakty owocowe.

2546

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 320493
(220) 2018 06 18
(210) 487229
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) WYDAWNICTWO DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW, Włocławek, PL.
(540) kalendarz ROLNIKÓW
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 16 periodyki [czasopisma], kalendarze, roczniki.
(111) 320494
(220) 2018 06 10
(210) 484352
(151) 2019 05 14
(441) 2018 12 27
(732) MARCZYŃSKI PRZEMYSŁAW JAKUB PEMMAX, Końskie, PL.
(540) mmm
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
(111) 320495
(220) 2016 05 17
(210) 456571
(151) 2019 05 10
(441) 2016 08 01
(732) BESTSELLERS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OH! my sexy
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, olejki
eteryczne, preparaty do mycia, dezodoranty do użytku osobistego,
odświeżacze do ust w aerozolu, wyroby kosmetyczne, preparaty
do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie,
kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony
kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, proszki
i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów
kosmetycznych, wody termalne, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony,
preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu,
błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, płyny
i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny
do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, krochmal, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu,
pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, kosmetyki do opalania, 5 środki sanitarne stosowane w higienie
osobistej do celów medycznych, chusteczki nawilżane antybakteryjne, płatki kosmetyczne antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej, waciki odkażające, materiały opatrunkowe, podpaski,
tampony, wkładki higieniczne, 35 usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, artykułów
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higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych.

(111) 320496
(220) 2018 07 13
(210) 488230
(151) 2019 05 14
(441) 2018 12 27
(732) NEWOU HONG KONG INTERNATIONAL CO. LIMITED,
Hong Kong, HK.
(540) EUBELAC
(510), (511) 5 chusteczki antyseptyczne, mleko w proszku dla niemowląt, żywność dla niemowląt, błonnik pokarmowy, suplementy
diety zawierające enzymy, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, preparaty witaminowe, tran, pielucho majtki dziecięce, 29 mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, mleko
w proszku, jogurt, wełna mięsna, mączka rybna, przekąski na bazie
owoców i warzyw, jaja w proszku, mleko sojowe.
(111) 320497
(220) 2018 07 13
(210) 488231
(151) 2019 05 14
(441) 2018 12 27
(732) NEWOU HONG KONG INTERNATIONAL CO. LIMITED,
Hong Kong, HK.
(540)
(540)

(531)
(510), (511) 5 chusteczki antyseptyczne, mleko w proszku dla niemowląt, żywność dla niemowląt, błonnik pokarmowy, suplementy
diety zawierające enzymy, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, preparaty witaminowe, tran, pielucho majtki dziecięce, 29 mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, mleko
w proszku, jogurt, wełna mięsna, mączka rybna, przekąski na bazie
owoców i warzyw, jaja w proszku, mleko sojowe.
(111) 320498
(220) 2018 07 13
(210) 488233
(151) 2019 05 14
(441) 2018 12 27
(732) NEWOU HONG KONG INTERNATIONAL CO. LIMITED,
Hong Kong, HK.
(540)
(540)

(531)
(510), (511) 5 chusteczki antyseptyczne, mleko w proszku dla niemowląt, żywność dla niemowląt, błonnik pokarmowy, suplementy
diety zawierające enzymy, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, preparaty witaminowe, tran, pieluchomajtki dziecięce, 29 mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, mleko
w proszku, jogurt, wełna mięsna, mączka rybna, przekąski na bazie
owoców i warzyw, jaja w proszku, mleko sojowe.
(111) 320499
(220) 2018 08 25
(210) 489702
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) POŁUDNIKIEWICZ MARCIN KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) Writti
(510), (511) 16 obrazy-malarstwo, rysunki, fotografia, 41 produkcja
filmów, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich.
(111) 320500
(220) 2018 11 09
(210) 492529
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) ŁUKASIEWICZ MAREK P.P.H. PRIMART, Duczki, PL.
(540) Primart MAREK ŁUKASIEWICZ
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(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 herbatniki, ciastka, piernik, biszkopty, galaretki owocowe [słodycze], karmel, pomadki [cukierki], przekąski zbożowe, batoniki zbożowe, słodycze ozdobne na choinki, ciasto na ciastka, wyroby cukiernicze, cukierki, przekąski ze zboża.
(111) 320501
(220) 2017 09 29
(210) 477076
(151) 2019 04 18
(441) 2018 08 06
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) RZECZPOSPOLITA TV
(540)

(531) 03.07.01, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych
nośnikach, płyty i dyski z nagraniami, nośniki do rejestracji dźwięku
i obrazu, elektroniczne bazy danych aktów prawnych, 16 dzienniki,
gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały
piśmienne, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze, 35 usługi dotyczące promocji i reklam
prasowych, internetowych i telewizyjnych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych
w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji
gospodarczych i ekonomicznych, usługi publikowania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej materiałów
reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, analizy
rynkowe, badania opinii publicznej, telemarketing, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych, wynajmowanie miejsca na reklamę, publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w sprawach podatkowych w zakresie księgowości,
41 usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej, usługi wydawnicze, usługi publikowania, usługi
zakresu publikowania tekstów, usługi publikowania elektronicznego
z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej informacji, tekstów,
obrazów, gazet, dzienników, czasopism, książek, druków, fotografii,
poradników, broszur, map, atlasów, materiałów instruktażowych, dodatków do nich, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, usługi
udostępniania strony internetowej zawierającej treści edukacyjne,
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi udzielania informacji w zakresie edukacji, rozrywki, sportu i kultury za pośrednictwem strony
internetowej, usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, organizowanie i obsługa prasowa kongresów, sympozjów,
odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez
gospodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze,
organizacja i obsługa kongresów, sympozjów, odczytów, konferencji, seminariów, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych,
kulturalnych, sportowych, usługi z zakresu edukacji i nauczania,
nauczanie korespondencyjne, informacje edukacyjne, nagrywanie
(filmowanie) materiałów wideo na nośnikach do rejestracji dźwięku
i obrazu, opracowywanie i gromadzenie informacji w dziedzinach
powszechnego zainteresowania, tj. informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, sportu, usługi
w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, usługi edukacyjne związane z modą, w tym opracowywanie i gromadzenie informacji o modzie.
(111) 320502
(151) 2019 04 03

(220) 2017 12 04
(441) 2018 01 03

(210) 479692

2547

(732) ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce, PL.
(540) sanity
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub
dezodoryzacji, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do samoopalania [kosmetyki], produkty perfumeryjne, szampony, suche
szampony, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, tusze do rzęs, 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, balsamiczne
preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego,
bandaże opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, kompresy, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, majtki higieniczne, maści do leczenia oparzeń słonecznych, materiały opatrunkowe,
medyczne, odżywcze suplementy diety, plastry do celów medycznych, płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne
do diagnozowania ciąży, preparaty do irygacji do celów medycznych,
preparaty do odświeżania powietrza, preparaty leczące wszawicę,
słodycze do celów leczniczych, sole do celów medycznych, szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, środki odstraszające owady, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, analizatory
do identyfikacji bakterii do celów medycznych, aspiratory do nosa,
balkoniki dla osób niepełnosprawnych, baseny i kaczki sanitarne [naczynia], buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, cewniki,
grzebienie do wyczesywania wszy, krzesła sedesowe, podgrzewane
podkłady, elektryczne, do celów leczniczych, podkłady zapobiegające odleżynom, podgrzewane podkłady, elektryczne, do celów leczniczych, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, rozpylacze aerozoli
do celów medycznych, smoczki do butelek do karmienia, urządzenia
do monitorowania tętna, urządzenia do odciągania mleka z piersi,
zakraplacze do celów medycznych, zestawy do irygacji, worki z lodem do celów medycznych.
(111) 320503
(220) 2018 04 13
(151) 2019 04 15
(441) 2018 08 20
(732) OLEŚ ADRIAN, Sosnowiec, PL.
(540) MácHelp
(540)

(210) 484777

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego online oraz w sklepie
stacjonarnym akcesoriów telefonicznych do telefonów komórkowych i smartfonów, sprzętu komputerowego oraz do telefonii komórkowej, 36 wyceny uszkodzonych lub zniszczonych urządzeń
elektronicznych dla firm ubezpieczeniowych i likwidatorów szkód,
37 instalowanie, montaż, konserwacja, serwisowanie i naprawa: telefonów komórkowych i smartfonów, sprzętu komputerowego oraz
do telefonii komórkowej, akcesoriów telefonicznych, tablety, komputery, laptopy, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, przyrządy i urządzenia pomiarowe, przenośna aparatura
do radiokomunikacji, przyrządy do rejestrowania czasu, odległości,
rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, telefoniczne urządzenia
nadawcze, karty z obwodami zintegrowanymi, urządzenia do wyznaczania współrzędnych obiektów w skali globu wykorzystujące
satelitarne systemy lokalizacyjne, systemy i urządzenia do monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS, urządzenia
lokalizacyjne, 42 usługi informatyczne, instalacja oprogramowania,
konfiguracja telefonów komórkowych i smartfonów, sprzętu komputerowego, odzyskiwanie i przenoszenie danych.
(111) 320504
(220) 2018 04 30
(151) 2019 04 12
(441) 2018 06 18
(732) Girnar Exports, Bombaj, IN.
(540) HILTOP GOLDCUP TEA

(210) 485536

2548

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, fioletowy, granatowy, czarny,
czerwony, niebieski, szary, zielony, złoty, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 11.03.04, 11.03.20, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 30 herbata.
(111) 320505
(220) 2018 04 30
(210) 485635
(151) 2019 03 27
(441) 2018 09 17
(732) BYCHAWSKI GRZEGORZ, TĘŻYCKI JACEK G.H. BETA SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków, PL.
(540) millimo
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.27
(510), (511) 30 kawa, aromaty kawowe, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, herbata, kakao, wyroby cukiernicze, lody,
przyprawy, 35 sprzedaż artykułów spożywczych w tym kawy, kakao,
herbaty, wyrobów cukierniczych, lodów, przypraw, alkoholu, owoców, jarzyn, nabiału, mięsa i przetworów mięsnych, napojów, pieczywa, wyrobów garmażeryjnych, sprzedaż wyrobów tytoniowych,
kosmetycznych, chemicznych, artykułów gospodarstwa domowego,
książek, katalogów, kalendarzy, czasopism, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi
promocyjne, organizowanie i planowanie kampanii marketingowych
i reklamowych, usługi związane z wprowadzaniem produktów na rynek, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę
towarów i usług, świadczenie usług w zakresie rozpowszechniania
materiałów reklamowych i informacyjnych, usługi związane z przedstawicielstwem podmiotów zagranicznych, usługi menedżerskie,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, kojarzenie kontrahentów, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo
handlowe, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie barów, restauracji, kafeterii, kawiarni, katering, usługi związane z prowadzeniem
hoteli.
(111) 320506
(220) 2018 05 15
(210) 485953
(151) 2019 04 01
(441) 2018 11 26
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PLAY360
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym
ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy
wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowanie, wygaszacze ekranu jako oprogramowanie, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
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magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie
elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące
do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla
pojazdów, cyfrowe czytniki książek, dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe
urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów
cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory,
dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej,
telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej,
kablowej, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych i gier
komputerowych, okulary inteligentne, okulary do rzeczywistości
wirtualnej, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne
urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach,
przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio
do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej,
sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie
antywirusowe, oprogramowanie antywirusowe do telefonów komórkowych i smartfonów, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia
do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne
i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui do tabletów, etui na płyty DVD, etui na odtwarzacze MP3,
etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio,
etui na laptopy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej,
folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, osłony do ekranów telefonów
komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów
ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań
odbiorcy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu re-
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klamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz
sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty
DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, publikacje
elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego,
kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania,
przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji
satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń
elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia
oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna, telewizja
rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, usługi pośrednictwa przy zawieraniu
umów, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich,
37 instalowanie, montaż, konserwacja, serwisowanie i naprawa następujących urządzeń: telefony komórkowe i smartfony, sprzęt do telefonii komórkowej, tablety, powerbanki, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, przyrządy i urządzenia pomiarowe, przenośna aparatura do radiokomunikacji, przyrządy do rejestrowania czasu, odległości, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów,
telefoniczne urządzenia nadawcze, karty z obwodami zintegrowanymi, urządzenia do wyznaczania współrzędnych obiektów w skali globu wykorzystujące satelitarne systemy lokalizacyjne, wyposażenie
linii transmisyjnych, systemy i urządzenia do monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS, urządzenia lokalizacyjne,
urządzenia i przyrządy geodezyjne, inne przyrządy pomiarowe służące do nawigacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie
telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji
głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych
sieci prywatnych [VPN], udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu
aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów
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informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych,
programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, 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 telefonii komórkowej, wynajem
sprzętu komputerowego i informatycznego, wynajem urządzeń
do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, 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, 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, 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, 39 usługi lokalizacji
pojazdów, usługi informacyjne związane z lokalizacją, 41 edukacja,
informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, fotografowanie, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, 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, publikowanie
książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, 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, 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 spektakli na żywo, sporządzanie
napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji,
inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi
szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej,
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku
i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki,
video, dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW
poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących filmów i programów
telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, prze-
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glądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów
i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych
rekomendacji w dziedzinie rozrywki, dostarczanie informacji, opinii
i rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych,
usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online
z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej,
42 usługi obsługi technicznej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, usługi techniczne związane z dostarczaniem filmów i programów telewizyjnych bez pobierania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi techniczne
związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez
pobierania, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.

(111) 320507
(220) 2018 05 27
(210) 486420
(151) 2019 04 03
(441) 2018 11 19
(732) STUFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Balice, PL.
(540) STUFE
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.21, 27.05.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcje budowlane metalowe, metalowe elementy do wypełniania konstrukcji budowlanych, wyroby metalowe dla
budownictwa, metalowe: meble, okna, drzwi, bramy, ogrodzenia,
barierki, poręcze, metalowe elementy służące do wykańczania
wnętrz, metalowe przedmioty użytku domowego, uchwyty metalowe, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy
do wypełniania konstrukcji budowlanych, niemetalowe: wyroby dla
budownictwa, meble, okna, drzwi, bramy, ogrodzenia, barierki, poręcze, elementy służące do wykańczania wnętrz, przedmioty użytku
domowego, parkiet, drewniane elementy służące do wykańczania
wnętrz, drewniane wyroby dla budownictwa, 35 sprzedaż materiałów budowlanych, konstrukcji budowlanych, elementów do wypełniania konstrukcji budowlanych, wyrobów dla budownictwa,
mebli, okien, drzwi, bram, ogrodzeń, barierek, poręczy, materiałów
służących do wykańczania i wyposażania wnętrz, parkietów, przedmiotów użytku domowego, publikowanie tekstów reklamowych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi związane z prowadzeniem
przedstawicielstw podmiotów zagranicznych:.
(111) 320508
(220) 2018 06 08
(210) 486881
(151) 2019 04 10
(441) 2018 11 19
(732) MILANOWSKI PRZEMYSŁAW ATRIUM, Warszawa, PL.
(540) YATTA RAMEN
(510), (511) 30 japońskie dania na bazie makaronu Ramen, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 320509
(220) 2018 11 08
(210) 492490
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 14
(732) FUNDACJA BIESZCZADZKIEJ KOLEJKI LEŚNEJ, Majdan, PL.
(540) Bieszczadzka Kolejka Leśna
(540)

(531) 06.01.02, 18.01.11, 27.05.01, 27.05.05
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(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, patronat, 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 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) 320510
(220) 2018 11 08
(210) 492489
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 14
(732) FUNDACJA BIESZCZADZKIEJ KOLEJKI LEŚNEJ, Majdan, PL.
(540) Bieszczadzka Ciuchcia
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 06.01.02, 18.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama i marketing, reklama telewizyjna, banerowa,
radiowa, na billboardach, reklama online za pośrednictwem sieci
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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, patronat, 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 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) 320511
(220) 2018 11 08
(210) 492483
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 14
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRZYSTANEK KAWA
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.10, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, 8 łyżki, widelce i noże stołowe
z tworzyw sztucznych, 11 urządzenia do palenia kawy, 20 meble,
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby
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stolarskie, 21 buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, mieszadełka do koktajli, pojemniki termoizolacyjne, dzbanki, nieelektryczne dzbanki do kawy, nieelektryczne
dzbanki do parzenia kawy, filiżanki, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia
szklane do napojów, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty,
sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, szczypce do cukru, szczypce do lodu, szklane naczynia
do picia, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe,
termosy, termosy do napojów, wykałaczki, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 29 bita śmietana, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu,
jogurt, kefir [napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców
przetworzonych, produkty mleczne, mleko, mleko kokosowe, mleko
migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane,
mleko skondensowane, 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, przetworzone nasiona, śmietana [produkty
mleczarskie], zsiadłe mleko, 30 batony zbożowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułki, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy,
cukier, cynamon [przyprawa], czekolada pitna, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, guma
do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jogurt mrożony [lody spożywcze],
kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], karmelki [cukierki],
kawa, lody, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owocowe
[słodycze], słodziki naturalne, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, 32 koktajle bezalkoholowe, 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, soki, soki
warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy
do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda sodowa, woda stołowa, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
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 lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez
strony internetowe lub telesklepy w zakresie następujących towarów: automaty do sprzedaży, elektromechaniczne urządzenia
do przyrządzania napojów, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw
sztucznych, urządzenia do palenia kawy, meble, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, buteleczki,
butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, mieszadełka do koktajli, pojemniki termoizolacyjne, dzbanki, nieelektryczne dzbanki do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy,
filiżanki, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, naczynia
ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne,
serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy
do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, szczypce
do cukru, szczypce do lodu, szklane naczynia do picia, talerze, talerze
jednorazowego użytku, talerze papierowe, termosy, termosy do napojów, wykałaczki, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże,
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widelce i łyżki, bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane,
czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, jogurt, kefir [napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, produkty mleczne,
mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, 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, przetworzone
nasiona, śmietana [produkty mleczarskie], zsiadłe mleko, batony
zbożowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy,
bułeczki słodkie, bułki, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe],
chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, cynamon [przyprawa], czekolada
pitna, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jogurt
mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot
dog], karmelki [cukierki], kawa, lody, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owocowe [słodycze], słodziki naturalne, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, koktajle bezalkoholowe, 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, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop
do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana,
woda mineralna [napoje], woda sodowa, woda stołowa, piwo, piwo
słodowe, sok pomidorowy [napój], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary].

(111) 320512
(220) 2018 11 08
(210) 492481
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 14
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRZYSTANEK KAWA
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.11.10, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, 8 łyżki, widelce i noże stołowe
z tworzyw sztucznych, 11 urządzenia do palenia kawy, 20 meble,
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, 21 buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki
na napoje dla podróżnych, mieszadełka do koktajli, pojemniki termoizolacyjne, dzbanki, nieelektryczne dzbanki do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, filiżanki, kubki, kubki z papieru
lub tworzyw sztucznych, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje,
naczynia szklane do napojów, podkładki pod szklanki nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego
lub kuchennego, pojemniki kuchenne, serwetniki, serwisy [zastawy
stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, słomki
do picia, solniczki, spodeczki, szczypce do cukru, szczypce do lodu,
szklane naczynia do picia, talerze, talerze jednorazowego użytku,
talerze papierowe, termosy, termosy do napojów, wykałaczki, zastawa stołowa, zastawa stołowa inna niż noże, widelce i łyżki, 29 bita
śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej
zawartości tłuszczu, jogurt, kefir [napój mleczny], kiełbaski do hot
dogów, kiełbaski w cieście, koktajle mleczne, kompot żurawinowy,
kompozycje owoców przetworzonych, produkty mleczne, mleko,
mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżo-
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we, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, 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, przetworzone
nasiona, śmietana [produkty mleczarskie], zsiadłe mleko, 30 batony
zbożowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy,
bułeczki słodkie, bułki, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe],
chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, cynamon [przyprawa], czekolada
pitna, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jogurt
mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot
dog], karmelki [cukierki], kawa, lody, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owocowe [słodycze], słodziki naturalne, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, 32 koktajle bezalkoholowe, 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, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda
gazowana, woda mineralna [napoje], woda sodowa, woda stołowa,
piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], 35 administrowanie
programami lojalności konsumenta, 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 lub środków komunikacji
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy
w zakresie następujących towarów: automaty do sprzedaży, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, łyżki, widelce
i noże stołowe z tworzyw sztucznych, urządzenia do palenia kawy,
meble, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli,
wyroby stolarskie, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki
na napoje dla podróżnych, mieszadełka do koktajli, pojemniki termoizolacyjne, dzbanki, nieelektryczne dzbanki do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, filiżanki, kubki, kubki z papieru
lub tworzyw sztucznych, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje,
naczynia szklane do napojów, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do użytku domowego
lub kuchennego, pojemniki kuchenne, serwetniki, serwisy [zastawy
stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na ciastka, słomki
do picia, solniczki, spodeczki, szczypce do cukru, szczypce do lodu,
szklane naczynia do picia, talerze, talerze jednorazowego użytku,
talerze papierowe, termosy, termosy do napojów, wykałaczki, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, bita
śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej
zawartości tłuszczu, jogurt, kefir [napój mleczny], kiełbaski do hot
dogów, kiełbaski w cieście, koktajle mleczne, kompot żurawinowy,
kompozycje owoców przetworzonych, produkty mleczne, mleko,
mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, 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, przetworzone
nasiona, śmietana [produkty mleczarskie], zsiadłe mleko, batony
zbożowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy,
bułeczki słodkie, bułki, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe],
chleb, chleb bezdrożdżowy, cukier, cynamon [przyprawa], czekolada
pitna, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata,
herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jogurt
mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot
dog], karmelki [cukierki], kawa, lody, miód, muesli, musy czekolado-
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we, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, galaretki owocowe [słodycze], słodziki naturalne, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, koktajle bezalkoholowe, 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, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop
do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana,
woda mineralna [napoje], woda sodowa, woda stołowa, piwo, piwo
słodowe, sok pomidorowy [napój], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary].
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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) 320515
(220) 2018 11 27
(210) 493137
(151) 2019 04 17
(441) 2019 01 03
(732) Vinex-Slavyantsi AD, Slavyantsi, BG.
(540) ROSE VALLEY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wino.
(111) 320516
(220) 2018 06 27
(210) 487629
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 17
(732) SKOLMOWSKA MARTA CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA
WILCACCORA, Łomianki, PL.
(540) REISHI CREAM MOUSSE
(540)

(111) 320513
(220) 2018 12 03
(210) 493347
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) ELECTRIC-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia, PL.
(540) electriCService
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w samochodach, instalowanie wyposażenia samochodowego, usługi w zakresie poprawy osiągów samochodów i ich własności trakcyjnych, w tym tuning samochodów, usługi w zakresie diagnostyki,
regeneracja części samochodowych, usługi serwisowe, naprawcze,
konserwacyjne, lakiernicze i blacharskie samochodów, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych w samochodach, montaż
i naprawa instalacji alarmowych w samochodach, zabezpieczanie samochodów przed korozją, mycie, czyszczenie, polerowanie i usługi
smarowania samochodów, wulkanizacja i bieżnikowanie opon.
(111) 320514
(220) 2018 12 04
(210) 493442
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) KOSSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) brand_culture
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 29.01.07, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(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
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 [szkolenia], 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

Kolor znaku: brązowy, czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 25.07.01, 25.07.20, 07.05.11, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.11,
26.01.12, 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy kosmetyczne, nielecznicze
pasty do zębów, dezodoranty, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej kosmetyczne, środki do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji
włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, środki depilujące, preparaty do depilacji, środki
czyszczące, odżywki do celów kosmetycznych, środki do pielęgnacji
włosów, emulsje do ciała, preparaty do demakijażu, maści do celów
kosmetycznych, preparaty do wybielania skóry, toniki kosmetyczne, pomady do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, olejki
do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty do odchudzania kosmetyczne, preparaty do kąpieli, mydła w płynie, pasty
i płyny do zębów.
(111) 320517
(220) 2018 07 19
(210) 488440
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 03
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) synoptis +
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.11.01, 26.11.12, 24.17.05, 24.17.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty do zębów, preparaty do kąpieli, odświeżacze do ust w aerozolu,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
leki, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne
wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
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substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne
do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, leki weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 wyroby medyczne, aparaty i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, artykuły
ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, elastyczne, poduszki do celów leczniczych, strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne, 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, 44 usługi medyczne, usługi farmaceutyczne, usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot ludzkich
i zwierząt.

(111) 320518
(220) 2018 07 25
(210) 488636
(151) 2019 03 26
(441) 2018 12 10
(732) KOZYRA STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
ESKA, Nowa Osada, PL.
(540) ESKA
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 07.01.13, 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 30 kasza gryczana prażona i nieprażona, płatki gryczane, mąka gryczana, kukurydziana, ziemniaczana, ryż, płatki ryżowe,
płatki jaglane, płatki kukurydziane, kasza spożywcza, przetworzone
ziarna zbóż, kasza jaglana, kasza jęczmienna, kasza kukurydziana,
35 organizacja i promocja dla osób trzecich w sprzedaży hurtowej, detalicznej, pośrednictwo w zakresie wyszukiwania partnerów
handlowych, usługi reklamowe za pośrednictwem telefonu, radia,
telewizji i przez sieć Internet, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, targów w celach handlowych lub
reklamowych, 39 pakowanie i konfekcjonowanie produktów rolnych, dostawa towarów w postaci zestawów z różnej gamy produktów rolnych, dostarczanie produktów zbożowych, 40 młynarstwo.
(111) 320519
(220) 2018 07 31
(151) 2019 04 15
(441) 2018 11 13
(732) KRYSNORB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeluśnica, PL.
(540) FIT MEAT jakość bez kitu!
(540)

(210) 488839

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 produkty mięsne, konserwy mięsne.
(111) 320520
(220) 2018 07 31
(210) 488843
(151) 2019 04 03
(441) 2018 09 24
(732) FUNDACJA SERCE DLA ZWIERZĄT, Warszawa, PL.
(540) FUNDACJA SERCE DLA ZWIERZĄT
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(540)

(531) 03.01.06, 03.01.08, 02.09.01, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne w odniesieniu do zwierząt, zbiórki funduszy na cele charytatywne w odniesieniu do zwierząt, organizowanie zbiórek pieniędzy w odniesieniu
do zwierząt, tworzenie i organizowanie funduszy na cele pomocy
zwierzętom, finansowe zarządzanie funduszami na potrzeby pomocy zwierzętom, finansowe wsparcie projektów i działań na potrzeby pomocy zwierzętom, pośrednictwo ubezpieczeniowe związane
ze zwierzętami, 44 usługi weterynaryjne, kliniki dla zwierząt, usługi
analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, usługi w zakresie fizjoterapii i fizykoterapii dla zwierząt, informacja o tych usługach, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi
hoteli dla zwierząt, opieka nad zwierzętami w celu ich przysposobienia do adopcji, usługi w zakresie adopcji zwierząt, konsultacje
i doradztwo odnoszące się do w/w usług, usługi doradcze związane
z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie pielęgnacji
zwierząt, udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, planowanie i przeprowadzanie imprez informacyjnych w celu doradztwa
z zakresu tematów dotyczących zdrowia w odniesieniu do zwierząt,
doradztwo dotyczące zdrowia, żywienia i pielęgnacji zwierząt, udzielanie informacji dotyczących zdrowia, żywienia i pielęgnacji zwierząt
za pomocą Internetu, 45 usługi ochrony zwierząt, usługi w zakresie
adopcji zwierząt i pośredniczenie w adopcji, agencje adopcyjne, pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, usługi monitoringu dla zwierząt domowych z wykorzystaniem mikroczipów,
opieka nad zwierzętami domowymi pod nieobecność właściciela,
dochodzenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami.
(111) 320521
(220) 2018 07 31
(151) 2019 04 03
(441) 2018 09 24
(732) NOWACKA MARTA, Łódź, PL.
(540) ARCHIZO
(540)

(210) 488847

(531) 27.05.01, 26.01.05
(510), (511) 28 klocki przedstawiające obiekt architektoniczny służące do zabawy/budowy/edukacji-projektowanie, wykonanie i dystrybucja, jednoelementowe architektoniczne odzwierciedlenia budynków, 41 edukacyjne warsztaty architektoniczne z wykorzystaniem
klocków Archizo.
(111) 320522
(220) 2018 08 21
(210) 489557
(151) 2019 03 27
(441) 2018 10 29
(732) AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Blizne Łaszczyńskiego, PL.
(540) SOLAMOR
(510), (511) 33 napoje alkoholowe bez piwa.
(111) 320523
(220) 2018 11 08
(210) 492440
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 07
(732) ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kęty, PL.
(540) ALUMETAL T+S
(510), (511) 1 sole jako preparaty chemiczne, sole do celów przemysłowych, sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, sole
metali ziem rzadkich, roztwory solne, materiały i surowce mineralne
oraz sole z nich wytwarzane do celów przemysłowych, sole stosowane w procesie topienia aluminium, stopów aluminium oraz złomu aluminiowego, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, sole metali alkalicznych do celów przemysłowych, sole metali
szlachetnych do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich,
preparaty stosowane przy odlewaniu metali, preparaty stosowane
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przy odlewaniu aluminium i stopów aluminium, spoiwa odlewnicze, topniki do topienia metali i złomu metali, topniki do topienia
aluminium i stopów aluminium, topniki do topienia złomu aluminiowego, topniki do topienia metali nieżelaznych i złomu metali
nieżelaznych, topniki do topienia złomu metali szlachetnych i ich odpadów, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w punktach
sprzedaży hurtowej i detalicznej soli do celów przemysłowych, soli
metali szlachetnych do celów przemysłowych, soli metali ziem rzadkich, roztworów solnych, materiałów i surowców mineralnych oraz
soli z nich wytwarzanych do celów przemysłowych, soli stosowanych w procesie topienia aluminium, stopów aluminium oraz złomu
aluminiowego, preparatów chemicznych ułatwiających stapianie
metali, soli metali alkalicznych do celów przemysłowych, soli metali szlachetnych do celów przemysłowych, soli metali ziem rzadkich,
preparatów stosowanych przy odlewaniu metali, preparatów stosowanych przy odlewaniu aluminium i stopów aluminium, spoiw odlewniczych, topników do topienia metali i złomu metali, topników
do topienia aluminium i stopów aluminium, topników do topienia
złomu aluminiowego, topników do topienia metali nieżelaznych
i złomu metali nieżelaznych, topników do topienia złomu metali
szlachetnych i ich odpadów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i/lub reklamy, badanie rynku w celach handlowych,
outsourcing jako doradztwo handlowe, usługi menedżerskie, usługi
badania marketingowego i badania rynku, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej, reklama,
reklama na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, informacja
handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, prowadzenie negocjacji, pośrednictwo handlowe, informacja o powyższych usługach,
dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących soli i topników
wykorzystywanych do celów przemysłowych, pośrednictwo w kraju
i za granicą w zakresie kupna-sprzedaży soli i topników wykorzystywanych do celów przemysłowych, prowadzenie agencji importowo-eksportowej, usługi pomocnicze związane z handlem towarami,
w tym dla importu i eksportu, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie aukcji, prowadzenie negocjacji
w zakresie umów kupna i sprzedaży towarów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych.

(111) 320524
(220) 2018 10 31
(210) 492224
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) SCOUT TRADING COMPANY LTD., Belize City, BZ.
(540) SCOUT
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne,
maszyny do pracy w ziemi, rolnicze obrabiarki, elewatory rolnicze,
siewniki rolnicze, maszyny rolnicze, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, rolnicze maszyny rozprowadzające, mechaniczne narzędzia
rolnicze, młockarnie [rolnicze przyrządy], kultywatory [rolnicze
przyrządy], pługi stanowiące maszyny rolnicze, opielacze rolnicze
mechaniczne [maszyny], maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny],
maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze do nawożenia, maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze do kultywacji, narzędzia
rolnicze montowane do przyczepy, maszyny rolnicze do kultywacji
ziemi, maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, ciągnikowe żniwiarki
pokosowe [narzędzia rolnicze], maszyny rolnicze do przycinania trawy, maszyny rolnicze do zbierania trawy, maszyny rolnicze w postaci
przyczep, maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny uprawowe do użytku rolniczego, urządzenia do uprawiania roli [narzędzia
rolnicze], narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, maszyny
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, wały [sprzęt rolniczy
w postaci przyczep do traktorów], pługi [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów], żniwiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep
do traktorów], kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], brony [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], rozsiewacz nawozów [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów],
12 ciągniki do celów rolniczych, wózki [rolnicze], traktory, ciągniki,
traktory holownicze, traktory ogrodnicze, traktory do trawników,
zaczepy do traktorów, gąsienice do traktorów, traktory holownicze
i części składowe do nich, automatycznie sterowane [bez operatora] traktory do przeładunku materiałów, traktory miejskie, 35 usługi
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konsultacji biznesowych w branży rolniczej, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ze sprzętem rolniczym, udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego.

(111) 320525
(220) 2002 09 25
(210) 255471
(151) 2019 04 09
(441) 2003 04 07
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Grzaniec Podhalański
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, szary
(531)
(510), (511) 32 napoje instant, napoje bezalkoholowe, wody mineralne, soki, soki owocowe, soki marchwiowe, soki przecierowe, soki
wieloowocowe, napoje owocowe, syropy, nektary, 33 alkohole, ekstrakty alkoholowe, napoje alkoholowe, anyżówka, brandy, likiery,
koktajle alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, rum,
whisky, wino, wódka, miód pitny, wino gronowe, wina owocowe aromatyzowane, napoje winne spożywane po podgrzaniu.
(111) 320526
(220) 2018 11 26
(210) 493077
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) VISTULA RETAIL GROUP
(510), (511) 3 kosmetyki: perfumy, wody toaletowe, dezodoranty,
6 stopy metali nieszlachetnych, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne,
14 biżuteria z metali szlachetnych, bransolety, broszki, kolie, kolczyki,
klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki, spinacze do krawatów,
łańcuszki, korpusowe wyroby jubilerskie: dzbanki, tace, puchary, kielichy, misy, patery, sztućce, rozcinacze do listów i zakładki do książek
wykonane z metali szlachetnych, medale, plakietki, breloki, dodatki
do strojów z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych i pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach, tj.: biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie:
narzędzia do skracania bransolet, narzędzia do sprawdzania i naprawy zegarków, sprawdzarki szczelności, młotki zegarmistrzowskie,
otwieracze do kopert zegarków, części i akcesoria do zegarków,
18 wyroby ze skóry dla mężczyzn: torby, teczki, portfele, 25 odzież,
kurtki, koszule, swetry, koszulki, bluzy, krawaty, skarpety, czapki, szaliki, rękawiczki, okrycia wierzchnie, odzież skórzana, obuwie, paski
do spodni ze skóry dla mężczyzn, 35 reklama, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie z wyrobami jubilerskimi, odzieżą,
obuwiem i dodatkami do nich, 36 inwestycje majątkowe (nieruchomości) inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, wynajmowanie
pomieszczeń handlowych, usługowych oraz biurowych (nieruchomości), zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania
wierzytelności, analizy finansowe, depozyty kosztowności, depozyty
przedmiotów wartościowych, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
długów, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych,
finansowa wycena (ubezpieczenia, banki, nieruchomości), inwestycje kapitałowe, kaucje (gwarancje), lokaty kapitału, agencje ściąga-
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jące należności, oszacowanie (wycena) majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, powiernicze usługi,
pożyczki (usługi finansowe), ratalne kredyty, ściąganie czynszów,
ubezpieczenia, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną
(umowy kredytowe), wycena antyków, wycena biżuterii, wycena
dzieł sztuki, wycena kosztów naprawy, wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wymiana walut, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych (nieruchomości), zarządzanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w ustanawianiu zastawów, 42 projektowanie kolekcji odzieżowych i dodatków do odzieży.

(111) 320527
(220) 2018 11 14
(210) 492652
(151) 2019 05 08
(441) 2018 12 27
(732) GAJEK MAGDALENA AGNIESZKA BLEND PR, Poznań, PL.
(540) Blend PR
(510), (511) 35 agencja public relations, agencja komunikacji, agencja reklamowa, agencja marketingowa, usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i public relations, doradztwo w zakresie public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych.
(111) 320528
(220) 2018 10 25
(210) 492005
(151) 2019 05 08
(441) 2018 12 27
(732) MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BP BULWARY PRASKIE
(540)

(531) 27.05.01
(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
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) 320529
(220) 2018 10 25
(210) 491998
(151) 2019 05 08
(441) 2018 12 27
(732) MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BP BULWARY PRASKIE
(540)

(531) 27.05.01
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(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) 320530
(220) 2018 10 25
(210) 491996
(151) 2019 05 08
(441) 2018 12 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, PL.
(540) PGK KOSZALIN
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, niebieski
(531) 03.07.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], sprzątanie szpitali, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie fabryk, sprzątanie domów, usługi sprzątania,
sprzątanie hoteli, sprzątanie poddaszy, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie bojlerów przemysłowych, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie pomieszczeń
biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie placów
budowy, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie dróg
dojazdowych na budowy, usługi sprzątania miejsc popełnienia przestępstw, sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, sprzątanie budynków biurowych i lokali
handlowych, usługi dozorcy w zakresie sprzątania budynków, usługi
czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, usługi czyszczenia
w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania ulic, dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, usługi dezynfekcji, zwalczanie szkodników i dezynfekcja,
dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii, udzielanie
informacji związanych z dezynfekcją słuchawek telefonicznych,
czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, 39 zbieranie śmieci,
wywóz śmieci [jedynie zabieranie śmieci], dzielenie na części i przepakowywanie towarów, dzierżawa magazynów, dzierżawa palet
do transportu lub składowania towarów, informacja o składowaniu,
magazynowanie, magazynowanie cieczy, magazynowanie części,
magazynowanie dokumentów, magazynowanie paliw gazowych,
magazynowanie towarów, magazynowanie wody w zbiornikach,
magazynowanie ładunków, organizowanie magazynowania paliw,
pakowanie artykułów do transportu, pakowanie towarów, pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich,
pakowanie towarów podczas transportu, przechowywanie ładunków po ich transporcie, przechowywanie ładunku, przechowywanie
środków chemicznych w kontrolowanej temperaturze, składowanie
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ładunków, składowanie towarów w transporcie, składowanie towarów w magazynach, składowanie towarów, składowanie oleju odpadowego, składowanie odpadów skażonych, składowanie odpadów
radioaktywnych, składowanie odpadów, składowanie niebezpiecznych materiałów, składowanie napojów, składowanie kontenerów
i ładunków, składowanie kontenerów, składowanie i dostarczanie
towarów, składowanie farmaceutyków, składowanie broni, przechowywanie wina z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością, transport
i składowanie, tymczasowe przechowywanie dostaw, udostępnianie
miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [self-storage],
udzielanie informacji o usługach tymczasowego składowania, udzielanie informacji związanych z usługami magazynowania, udzielanie
informacji związanych z wynajmem przestrzeni magazynowej, usługi bunkrowania paliwa [magazynowanie], usługi bunkrowania ropy
[magazynowanie], usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, usługi doradcze związane z przepakowywaniem towarów, usługi dystrybucji
ładunków na paletach, świadczenie usług w zakresie magazynowania towarów transportowanych drogą wodną, usługi konsultacyjne
związane z przechowywaniem, usługi pakowania, usługi pakowania
w skrzynki, usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, usługi
przechowywania gazu, usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], usługi w zakresie pakowania i opakowań, usługi
w zakresie pakowania palet, usługi wynajmu kontenerów na gruz,
wynajem kontenerów, wynajem kontenerów do magazynowania
i składowania, wynajem maszyn i urządzeń do pakowania lub zawijania, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, wynajem miejsc magazynowych, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, wynajem pojemników do przechowywania odpadów,
wynajem pojemników do recyklingu, wynajem przenośnych kontenerów magazynowych, wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem segmentów magazynowych, wynajem skrzyń, wynajmowanie
magazynów, wynajmowanie miejsc do magazynowania, wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, wypożyczanie palet
i kontenerów do składowania towarów, wypożyczanie palet i kontenerów do transportu towarów, wypożyczanie pojemników do magazynowania, wypożyczanie skrzynek do magazynowania, wypożyczanie skrzyń paletowych, transport pacjentów karetką, transport
karetkami ratunkowymi, usługi związane z karetkami, transport karetkowy, 40 niszczenie śmieci, spalanie śmieci i odpadów, recykling
odpadów i śmieci, niszczenie odpadów i śmieci, śmieci i odpadki
(spalanie-), doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci,
doradztwo związane ze spalaniem odpadów i śmieci, doradztwo
związane z niszczeniem odpadów i śmieci, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci,
recykling i uzdatnianie odpadów, chemiczny recykling produktów
odpadowych, detoksykacja niebezpiecznych materiałów, doradztwo
dotyczące postępowania w przypadku zanieczyszczenia ropą, doradztwo dotyczące postępowania z zanieczyszczeniem chemicznym, doradztwo w zakresie oczyszczania zanieczyszczeń ropą, doradztwo związane z likwidacją zanieczyszczeń chemicznych,
niszczenie odpadów, obróbka chemiczna produktów odpadowych,
obróbka chemikaliów [recykling], obróbka cieczy toksycznych [recykling], obróbka i przetwarzanie odzieży do celów recyklingu, obróbka i recykling opakowań, obróbka materiału toksycznego, obróbka
materiałów odpadowych, obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego, obróbka
materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], obróbka materiałów z produktów niebezpiecznych [odzyskiwanie surowców wtórnych], obróbka niebezpiecznych odpadów,
obróbka odpadów, obróbka odpadów chemicznych, recykling butelek na napoje, przetwórstwo odpadów nuklearnych, przetwarzanie
paliw jądrowych, przetwarzanie oleju odpadowego, pozyskiwanie
składników z pozostałości odpadów, pozyskiwanie minerałów zawartych w pozostałościach odpadów, pozyskiwanie materiałów
z odpadów, odzyskiwanie ciał stałych ze środków wodnych poprzez
wytrącanie chemiczne, odkażanie złóż podpowierzchniowych, odkażanie odpadów nuklearnych, oczyszczanie ścieków z procesów
przemysłowych, oczyszczanie ścieków przemysłowych, oczyszczanie ścieków pochodzących z procesów produkcyjnych elektrowni,
obróbka ścieków, obróbka toksycznych osadów, obróbka odpadów
toksycznych, obróbka odpadów przemysłowych w celu sekwestracji
dwutlenku węgla, obróbka odpadów poprzez elektrolizę, obróbka
odpadów niebezpiecznych poprzez hermetyzację, obróbka [recykling] odpadów radioaktywnych, obróbka [recykling] odpadów, ob-
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róbka [recykling] niebezpiecznych płynów, obróbka [recykling] niebezpiecznych produktów, obróbka [przetwarzanie] odpadów,
obróbka [odzyskiwanie surowców wtórnych] odpadów przemysłowych, recykling cennych materiałów, recykling chemikaliów, recykling gazów izolacyjnych z instalacji klimatyzacyjnych, recykling gazów izolacyjnych z lodówek, recykling gazów izolacyjnych
z zamrażarek, recykling gazów zawierających freon (CFC), recykling
konwerterów katalitycznych, recykling metali, recykling minerałów,
recykling odpadów, recykling odzieży, recykling odzieży w celu uzyskania materiałów do produkcji włókien syntetycznych, recykling
paliw jądrowych, recykling papieru, recykling propelentów aerozolowych, recykling płynów chłodniczych, recykling płynów zawierających freon (CFC), recykling rozpuszczalników, recykling rozpuszczalników organicznych, recykling tonerów, recykling tworzyw
sztucznych, recykling złomu, recykling środków pianotwórczych, regeneracja paliwa jądrowego, wynajem maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling],
usługi uzdatniania wody i/lub ścieków, usługi uzdatniania i oczyszczania wody, usługi uzdatniania gleby, usługi recyklingu oleju do gotowania i oleju roślinnego, usługi recyklingowe, usługi odzyskiwania
czynników chłodniczych, usługi bioremediacyjne, usuwanie ścieków
powstałych w procesach przemysłowych, usuwanie przemysłowych
odpadów toksycznych, usuwanie osadów stałych, usuwanie odpadów [obróbka odpadów], upcykling, udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń do zagęszczania odpadów,
udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn i urządzeń
do kruszenia odpadów, udzielanie informacji związanych z regeneracją paliwa jądrowego, udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, spalanie odpadów, spalanie i niszczenie odpadów,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu
[przetwarzanie], sortowanie odpadów i materiałów nadających się
do recyklingu, regeneracja rozpuszczalników, wynajem maszyn
i urządzeń do zagęszczania odpadów, 42 usługi projektowania dotyczące instalowania akcesoriów sanitarnych, usługi projektowania
technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi,
44 obsługa łaźni publicznych do celów sanitarnych, ogrodnictwo
i kształtowanie krajobrazu, chirurgia drzew, doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo związane z sadzeniem drzew, konsultacje
w zakresie rolnictwa, odkażanie w rolnictwie, przywracanie siedliska
leśnego, rozpylanie insektycydów do celów leśniczych, rozpylanie
insektycydów do celów ogrodniczych, rozpylanie insektycydów
do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpylanie nawozów z powietrza, rozpylanie rolniczych środków chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin
do celów rolniczych, rozsiewanie nawozów, rozsiewanie z powietrza
lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych
stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew, sadzenie drzew w celu
kompensacji emisji dwutlenku węgla, spryskiwanie z powietrza rolniczymi środkami chemicznymi, tępienie szczurów w rolnictwie, tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, udzielanie informacji dotyczących usuwania chwastów,
udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, udzielanie informacji online na temat usług związanych
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, udzielanie informacji
związanych z rozsiewaniem nawozów, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem sprzętu rolniczego, udzielanie informacji
związanych ze stosowaniem nawozów, udzielanie informacji związanych ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa
i leśnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania
gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi
doradcze w zakresie rolnictwa, usługi doradcze w zakresie upraw
rolniczych, usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące
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używania substancji chemicznych w leśnictwie, usługi informacyjne
dotyczące używania substancji chemicznych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, usługi kontroli szkodliwej dzikiej zwierzyny, usługi leśnictwa, usługi ponownego zalesiania, usługi rolnicze
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi szkółek drzew,
usługi w zakresie akwakultury, usługi w zakresie eutanazji ofiar wypadków wśród dzikich zwierząt, usługi w zakresie rolnictwa, usługi
zwalczania szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywacji nieużytków przemysłowych, wynajem sprzętu do przycinania drzew, wynajem zwierząt do celów ogrodnictwa, wypożyczanie maszyn rolniczych do rozpylania, wypożyczanie sprzętu
rolniczego, wysiew nasion, znakowanie zwierząt, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji
w tym zakresie, zwalczanie szkodników w rolnictwie, zwalczanie termitów w rolnictwie, projektowanie krajobrazów, usługi w zakresie
projektowania kompozycji kwiatowych, doradztwo z zakresu ogrodnictwa, informacja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, kultywacja roślin uprawnych, kwiaciarstwo, niszczenie chwastów, niszczenie
pasożytów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, ogrodnictwo krajobrazowe, ogrodnictwo krajobrazowe w zakresie wystaw kwiatowych do wnętrz budynków, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, pielęgnacja trawników, pielęgnowanie
roślin doniczkowych, projektowanie kompozycji kwiatowych, rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych, sadzenie drzew ogrodowych, sadzenie roślin, siew roślin uprawnych, szkółki drzew, udostępnianie informacji na temat ogrodnictwa, udostępnianie informacji
o identyfikacji roślin i kwiatów do celów ogrodniczych, udzielanie
informacji związanych z sadzeniem drzew ogrodowych, udzielanie
informacji związanych z wypożyczaniem kosiarek do trawników,
udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem roślin doniczkowych, układanie darni, układanie sztucznej darni, usuwanie chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa
wodnego, usługi doradcze w zakresie układania darni, usługi doradcze w zakresie upraw w związku z ogrodnictwem, usługi doradcze
w zakresie wyboru darni, usługi doradcze związane z uprawą roślin,
usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego
w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów
w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania substancji
chemicznych w ogrodnictwie, usługi informacyjne z zakresu flory,
usługi koszenia trawników, usługi ogrodnicze, usługi ogrodnika
i usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji ogródków, usługi pielęgnacji
roślin [usługi ogrodnicze], usługi w zakresie szklarni, usługi wypożyczania aranżacji kwiatowych, usługi z zakresu szkółek roślin, wynajem narzędzi ogrodniczych, wynajem sprzętu do przycinania trawnika, wypożyczanie kosiarek do trawy, wypożyczanie kwiatów,
wypożyczanie roślin, wypożyczanie roślin do wnętrz, wypożyczanie
roślin doniczkowych, zwalczanie chwastów, 45 usługi pogrzebowe,
organizowanie spotkań dla rodzin pogrążonych w żałobie w celu
upamiętnienia śmierci ukochanej osoby, prowadzenie ceremonii pogrzebowych, usługi kremacji zwierząt domowych, usługi kremacyjne, usługi mumifikacji, usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych,
usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych towarzyszące kremacji,
usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, usługi w zakresie balsamowania.

(111) 320531
(220) 2018 11 23
(210) 493004
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 21
(732) MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MELVIT FIT ROLLS
(510), (511) 30 przekąski z pieczywa chrupkiego, pieczywa chrupkie, przekąski z produktów zbożowych, przekąski wykonane z mąki
razowej, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu,
suchary, batoniki, batony zbożowe, produkty zbożowe w postaci batonów, batoniki energetyczne na bazie zbóż, czipsy na bazie zbóż,
ciastka owsiane, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasteczka ryżowe, chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, wafle ryżowe, przekąski
wykonane z mąki ryżowej, płatki kukurydziane, chrupki kukurydziane, chipsy kukurydziane, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej,
płatki owsiane, herbatniki owsiane spożywcze, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie zbóż, batony
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spożywcze na bazie zbóż, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez
ludzi, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, płatki zbożowe, przekąski
wykonane z mąki zbożowej, herbatniki zbożowe do spożycia przez
ludzi, przekąski składające się z produktów zbożowych.

(111) 320532
(220) 2018 10 04
(210) 491257
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Bakal fit for You
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 warzywa, owoce i nasiona przetworzone, przetworzone orzechy ziemne, laskowe, włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pistacjowe, migdały, orzechy brazylijskie, orzechy pekan oraz
ich mieszanki, owoce suszone, suszone morele, śliwki, jabłka, żurawina, daktyle, rodzynki oraz ich mieszanki, chipsy owocowe, wiórki
kokosowe, soja przetworzona, popcorn, przetworzone pestki dyni,
słonecznika, przetworzony sezam, pasta tahini, pasta orzechowa,
marcepan, mieszanki ziaren przetworzonych, mieszanki owoców
przetworzonych, skórki z owoców kandyzowane, bakalie, mieszanki bakalii, 30 mąka orzechowa, pasty do smarowania na bazie orzechów lub na bazie nasion, mąka sojowa, mąka z ziaren, 31 siemię lniane, mak, sezam, nasiona jadalne nieprzetworzone i ich mieszanki.
(111) 320533
(220) 2018 10 04
(210) 491254
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Bakal-fit for You
(510), (511) 29 warzywa, owoce i nasiona przetworzone, przetworzone orzechy ziemne, laskowe, włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pistacjowe, migdały, orzechy brazylijskie, orzechy pekan oraz
ich mieszanki, owoce suszone, suszone morele, śliwki, jabłka, żurawina, daktyle, rodzynki oraz ich mieszanki, chipsy owocowe, wiórki
kokosowe, soja przetworzona, popcorn, przetworzone pestki dyni,
słonecznika, przetworzony sezam, pasta tahini, pasta orzechowa,
marcepan, mieszanki ziaren przetworzonych, mieszanki owoców
przetworzonych, skórki z owoców kandyzowane, bakalie, mieszanki bakalii, 30 mąka orzechowa, pasty do smarowania na bazie orzechów lub na bazie nasion, mąka sojowa, mąka z ziaren, 31 siemię lniane, mak, sezam, nasiona jadalne nieprzetworzone i ich mieszanki.
(111) 320534
(220) 2018 11 03
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) MATULA DAWID MLEGIS, Wrocław, PL.
(540) m
(540)

(210) 492320

(531) 26.03.01, 26.05.08, 27.05.21, 27.05.24
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie
gromadzenia i przetwarzania danych, usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usługi
w zakresie udzielania informacji handlowej i informacji o działalno-
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ści gospodarczej, doradztwo ekonomiczne, doradztwo w sprawach
gospodarczych, usługi w zakresie doradztwa zawodowego, usługi
doradcze w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo
i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi promocyjne i reklamowe,
usługi w zakresie działalności informacyjnej o działalności gospodarczej i prowadzenia zbiorów informacji w tym zakresie, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie badania rynku i opinii
publicznej.

(111) 320535
(220) 2018 04 11
(210) 484718
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 21
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, PL.
(540)
(540)

(531) 19.07.02, 19.07.16
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 320536
(220) 2018 08 13
(210) 489370
(151) 2019 05 08
(441) 2018 11 26
(732) ARC-POL BABIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czaniec, PL.
(540) MAKARON zagrodowy krajanka 6 jajeczna Z DODATKIEM
PRZYPRAWY-KURKUMY Z JAJ OD KUR Z WOLNEGO WYBIEGU
(540)
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zwierząt, szkolenie sędziów, organizowanie konferencji popularno-naukowych i popularyzowanie wiedzy o rasie, publikowanie książek, podręczników, tekstów innych niż reklamowe, organizowanie
sympozjów naukowych, organizowanie konkursów, kursów edukacyjnych, organizowanie koncertów, seminariów, prelekcji i wykładów, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie
hodowli zwierząt, 42 prowadzenie rejestrów i księgi rodowodowej
psów, wydawanie metryk.

(111) 320538
(220) 2018 04 13
(210) 484818
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE, Warszawa, PL.
(540) ChPL
(510), (511) 16 foldery, czasopisma, albumy, broszury, książki, fotografie, kalendarze, artykuły biurowe, 41 usługi w zakresie organizowania pokazów i wystaw, przeglądów hodowlanych, tresura
zwierząt, szkolenie sędziów, organizowanie konferencji popularno-naukowych i popularyzowanie wiedzy o rasie, publikowanie książek, podręczników, tekstów innych niż reklamowe, organizowanie
sympozjów naukowych, organizowanie konkursów, kursów edukacyjnych, organizowanie koncertów, seminariów, prelekcji i wykładów, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie
hodowli zwierząt, 42 prowadzenie rejestrów i księgi rodowodowej
psów, wydawanie metryk.
(111) 320539
(220) 2018 12 05
(210) 493500
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) ESPERANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) BETTER HURRY
(510), (511) 43 serwowanie żywności w restauracjach i barach, restauracje samoobsługowe, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, restauracje oferujące dania na wynos.
(111) 320540
(220) 2018 12 04
(210) 493420
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 21
(732) ASM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) ASM
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 7 separatory, separatory cyklonowe oraz części zamienne do nich, 8 narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane dla rolnictwa,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej separatorów, separatorów
cyklonowych oraz ich części zamiennych, usługi sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej separatorów, separatorów cyklonowych oraz ich części zamiennych, usługi w zakresie sprzedaży
katalogowej oraz sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych
separatorów, separatorów cyklonowych oraz ich części zamiennych,
usługi w zakresie organizowania aukcji internetowych separatorów
cyklonowych oraz ich części zamiennych, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej separatorów cyklonowych oraz ich części zamiennych, prezentacja oferty handlowej w Internecie separatorów cyklonowych oraz ich części zamiennych.
Kolor znaku: żółty, ciemnoczerwony, szary, jasnobrązowy,
beżowy, ciemnozielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 03.07.03,
08.07.11, 05.07.02, 27.07.01, 06.07.08, 25.01.19, 24.03.01
(510), (511) 30 makarony.
(111) 320537
(220) 2018 04 13
(210) 484826
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE, Warszawa, PL.
(540) ChPLWet.
(510), (511) 16 foldery, czasopisma, albumy, broszury, książki, fotografie, kalendarze, artykuły biurowe, 41 usługi w zakresie organizowania pokazów i wystaw, przeglądów hodowlanych, tresura

(111) 320541
(220) 2018 12 04
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) BROCZKOWSKA ALICJA, Nadolice Małe, PL.
(540) ALA FASHION
(540)

(210) 493429

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież wierzchnia dla kobiet,
odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież dziewczęca, odzież do spa-
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nia, odzież wieczorowa, swetry, topy, sukienki, suknie, T-shirty, koszulki, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, odzież
sportowa, odzież treningowa, bielizna termoaktywna, skarpety
termoaktywne, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne
spodnie termoaktywne, termoaktywne nakrycia głowy, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, podkoszulki sportowe, czapki sportowe, koszule sportowe, bluzy sportowe, skarpetki sportowe, skarpety sportowe, komplety sportowe, spodnie sportowe, szorty sportowe,
buty sportowe, obuwie sportowe, kurtki sportowe, płaszcze sportowe, stroje sportowe, rajstopy sportowe, staniki sportowe, narzutki
sportowe, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, stroje do sportów walki, skarpety do sportów wodnych, kurtki sportowe
do rozgrzewki, topy sportowe do rozgrzewki, bluzy sportowe z kapturem, buty treningowe, buty tenisowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, biustonosze
sportowe pochłaniające wilgoć, stroje dla sędziów sportowych, kombinezony piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, spodnie z ochraniaczami
do użytku sportowego, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed
promieniowaniem UV, stroje kąpielowe, kąpielówki, 35 sprzedaż
hurtowa lub detaliczna odzieży i dodatków odzieżowych, sprzedaż
hurtowa lub detaliczna w związku z obuwiem, sprzedaż hurtowa
lub detaliczna w związku z odzieżą sportową, sprzedaż hurtowa lub
detaliczna odzieży damskiej, odzieży wierzchniej dla kobiet, odzieży
wierzchniej dla dziewcząt, odzieży dziewczęcej, odzieży do spania,
odzieży wieczorowej, swetrów, topów, sukienek, sukni, T-shirtów,
koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni, bielizny damskiej, odzieży treningowej, bielizny termoaktywnej, skarpet termoaktywnych,
funkcjonalnych koszulek termoaktywnych, funkcjonalnych spodni
termoaktywnych, termoaktywnych nakryć głowy, odzieży o termoizolacyjnych właściwościach, podkoszulek sportowych, czapek
sportowych, koszul sportowych, bluz sportowych, skarpetek sportowych, skarpet sportowych, kompletów sportowych, spodni sportowych, szortów sportowych, butów sportowych, obuwia sportowego,
kurtek sportowych, płaszczów sportowych, strojów sportowych,
rajstop sportowych, staników sportowych, narzutek sportowych,
koszulek sportowych i bryczesów do uprawiania sportów, strojów
do sportów walki, skarpet do sportów wodnych, kurtek sportowych
do rozgrzewki, topów sportowych do rozgrzewki, bluz sportowych
z kapturem, butów treningowych, butów tenisowych, koszul sportowych pochłaniających wilgoć, spodni sportowych pochłaniających
wilgoć, biustonoszy sportowych pochłaniających wilgoć, strojów
dla sędziów sportowych, kombinezonów piankowych do sportów
wodnych powierzchniowych, koszul z ochraniaczami do użytku
sportowego, spodni z ochraniaczami do użytku sportowego, szortów z ochraniaczami do użytku sportowego, kombinezonów piankowych do nart wodnych i sportów podwodnych, koszulek typu rashguard do sportów wodnych, chroniących przed promieniowaniem
UV, strojów kąpielowych, kąpielówek.
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elektroniczne on-line książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], fotoreportaże, pozowanie artystom, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, prowadzenie salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich,
salony fryzjerskie, salony piękności, męskie salony fryzjerskie, usługi
salonów fryzjerskich dla mężczyzn, usługi fryzjerskie dla dzieci, usługi fryzjerskie dla kobiet, zabiegi koloryzacji i stylizacji, wypożyczenie
maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności i męskich salonach fryzjerskich.

(111) 320543
(220) 2017 11 03
(210) 478632
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, PL.
(540) B SKLEP BIEGACZA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia i akcesoriów
sportowych, w tym: koszulek, bluz, kurtek, spodenek, spodni, bielizny osobistej, skarpet, getrów, nakryć głowy, obuwia codziennego
i sportowego, rękawiczek, plecaków, toreb sportowych i podróżnych,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(111) 320544
(220) 2018 10 26
(151) 2019 05 13
(441) 2019 01 14
(732) SZTAJEROWSKA MAGDALENA, Wrocław, PL.
(540) WINE SPOT
(540)

(210) 492053

(111) 320542
(220) 2016 11 21
(210) 464153
(151) 2019 06 10
(441) 2017 01 23
(732) WOLANIUK-KLOC EWA SALON FRYZJERSKI FINEZJA,
Wrocław, PL.
(540) Męski Salon Fryzjerski Finezja rok założenia 1958.
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.16, 11.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe,
35 usługi w zakresie gromadzenia napojów alkoholowych w celu
umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych i hurtowniach, 43 usługi gastronomiczne.

(531) 01.01.01, 01.01.02, 02.09.12, 10.05.05, 10.05.13, 14.07.18,
14.07.20, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie konkursów, kształcenie
praktyczne i techniczne (pokazy), organizowanie i prowadzenie
warsztatów, organizowanie i prowadzenie seminariów, publikacje

(111) 320545
(220) 2013 05 22 K
(210) 477671
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Meksyk, MX.
(540) THINS
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa strączkowe,
galaretki, dżemy, jaja, jaja w proszku, mleko i produkty mleczne,
konfitury mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, margaryna, masło, kiełbasy, ser, zupy, preparaty do przygotowywania zup, jogurt, przecier
pomidorowy, chipsy ziemniaczane, frytki, przetworzone orzechy,
przetworzone orzechy arachidowe, daktyle, przetworzone orzechy,
rodzynki, korniszony, 30 chleb, bułki, ciasto na ciastka, pizza, puddingi, kanapki, bułki do hamburgerów (kanapki), tarty, tarty, tortille
kukurydziane (chalupas), quesadille (nadziewane tortille), enchllady
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(tortille kukurydziane z nadzieniem mięsnym i przyprawione chili),
bułki typu bimbollo, pieczywo do hotdogów, ciastka, herbatniki,
kawa, mąka kukurydziana, wyroby cukiernicze, miód, sago, drożdże,
musztarda, ocet, pasty spożywcze, skrobia do celów spożywczych,
biszkopty, bułeczki słodkie, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, płatki owsiane, płatki kukurydziane, guma do żucia,
prażona kukurydza (popcorn), cukierki miętowe, mięta do wyrobów
cukierniczych, gałka muszkatołowa, sosy, z wyjątkiem sosów do sałatek, chipsy typu tortilla.

(111) 320546
(220) 2018 11 05
(210) 492312
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) GWÓŹDŹ TOMASZ ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY
TOMBET, Korytnica, PL.
(540) Tombet
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 37 usługi
budowlane, naprawy-naprawy i konserwacja maszyn budowlanych,
usługi instalacyjne-instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, deszczowych, teletechnicznych,
gazowych, elektrycznych, drenarskich, 42 naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i usługi
badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania .
(111) 320547
(220) 2018 11 14
(210) 492691
(151) 2019 06 26
(441) 2019 02 04
(732) EKSPLOATACJA SUROWCÓW DROGOWYCH I MINERALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drochów
Górny, PL.
(540) Eksploatacja Surowców Drogowych i Mineralnych ESDIM Sp.
z o.o.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 06.01.04, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne,
40 obróbka materiałów.
(111) 320548
(220) 2018 12 21
(151) 2019 06 26
(441) 2019 02 25
(732) DŁUGOPOLSKI JANUSZ, Kraków, PL.
(540) Vvik III
(540)
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dzi, aplikacje mobilne, programy komputerowe i oprogramowanie
do ćwiczeń fizycznych, aplikacje mobilne, programy komputerowe
i oprogramowanie o tematyce żywieniowej, książki audio i ebooki
dotyczące dietetyki, zdrowego żywienia, pielęgnacji urody, sportu
i fitnessu, 16 publikacje papierowe dotyczące problematyki podtrzymania sprawności psychofizycznej ludzi, dietetyki, zdrowego
żywienia, pielęgnacji urody, sportu i fitness, 41 nauczanie w zakresie problematyki polepszenia sprawności psychofizycznej ludzi, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, zdrowego trybu życia i dietetyki, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi fitness, usługi
edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu i aktywności ruchowej, usługi edukacyjne związane z jogą i relaksem, organizowanie
i prowadzenie kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów, konferencji
i eventów dotyczących problematyki polepszenia sprawności psychofizycznej ludzi, dietetyki, zdrowego żywienia, pielęgnacji urody,
sportu i fitness, 44 usługi opracowywania indywidualnych zintegrowanych programów służących polepszeniu sprawności psychofizycznej ludzi, doradztwo w zakresie dietetyki i zdrowego trybu życia,
doradztwo w zakresie zdrowia i sprawności psychofizycznej, fizjoterapia, pilates terapeutyczny, osteopatia, usługi dietetyków, doradztwo psychologiczne.

(111) 320549
(220) 2019 01 03
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) KOWALCZYK PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) CONNECTION public relations
(540)

(210) 494440

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 agencja marketingowa, agencja reklamowa, usługi
public relations, badania rynku i opinii publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych, tworzenie reklam, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie reklam, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
przeprowadzanie i opracowywanie kampanii reklamowych, również
w mediach społecznościowych.
(111) 320550
(220) 2019 01 16
(210) 494832
(151) 2019 06 12
(441) 2019 02 25
(732) ZAKŁAD WĘDLINIARSKI WOJCIECH FIDERKIEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, PL.
(540) SPECJAŁY Z GRODU PIASTÓW Fiderkiewicz ZAKŁAD
WĘDLINIARSKI r.zał. 1997
(540)

(210) 494198

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 24.05.02, 29.01.12, 27.05.01, 05.03.13
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, programy komputerowe i oprogramowanie o tematyce dotyczącej sprawności psychofizycznej lu-

Kolor znaku: czerwony, biały, brązowy, zielony, jasnozielony,
jasnoniebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.01, 24.17.02,
26.01.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18,
26.01.21, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.19, 26.04.22,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.12, 06.19.16, 08.05.01, 08.05.02
(510), (511) 29 kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasa swojska, kiełbasa
pepperoni, surowe kiełbasy, kiełbasy botifarra, suszona kiełbasa, kieł-
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baski wegetariańskie, kiełbaski wieprzowe, kiełbaski konserwowane,
kiełbaski bratwurst, mięso kiełbasiane, kiełbasy z kurczaka, chorizo
[kiełbasa hiszpańska], kiszka krwawa [kiełbasa], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, tłusta
i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], kaszanka, white pudding
[rodzaj kaszanki bez krwi], golonka, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], wędliny, wędliny wegetariańskie, mięso i wędliny, drób,
świeży drób, tłuszcz wołowy, drób gotowany, mrożony drób, pieczony drób, drób nieżywy, pulpety drobiowe, sałatki drobiowe, klopsiki
drobiowe, wieprzowina, schab wieprzowy, kotlety wieprzowe, steki
wieprzowe, wieprzowina konserwowana, wieprzowina konserwowa,
wieprzowina pieczona, szarpana wieprzowina, marynowane nóżki wieprzowe, przekąski ze skórek wieprzowych, skwarki wieprzowe w formie
prażynek, boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], wołowina, pieczeń
wołowa, bulion wołowy, steki wołowe, gulasz wołowy, szarpana wołowina, łój wołowy jadalny, wołowina w plastrach, siekana wołowina peklowana, konserwy z wołowiny, pikantny rosół wołowy [yukgaejang],
suszona wołowina w paskach, wołowina gotowa do spożycia, peklowana wołowina w puszce, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej, bulgogi
[koreańskie danie z wołowiny], befsztyk z siekanej wołowiny [hamburger], rosół na bazie kości wołowych [seolleongtang], indyk, świeży indyk, mrożony indyk, indyk pieczony, gotowany indyk, mięso z indyka,
produkty z indyka, hamburgery z indyka, burgery z indyka, kurczak,
kurczak smażony, kurczak gotowany, kurczak liofilizowany, pieczony
kurczak, kurczak teriyaki, kurczak mrożony, świeży kurczak, szarpany kurczak, kurczak grillowany [yakitori], krokiety z kurczaka, sałatka
z kurczaka, pulpety z kurczaka, hamburgery z kurczaka, mus z kurczaka, wywar z kurczaka, mięso wędzone, mięso świeże, smażone mięso,
paczkowane mięso, mięso mielone [mięso siekane], mięso mrożone,
mięso konserwowane, suszone mięso, mięso solone, mięso gotowane, mięso kacze, mięso pieczone, mięso liofilizowane, buliony mięsne,
galaretki mięsne, konserwy mięsne, galarety mięsne, ekstrakty mięsne,
przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne gotowane, produkty
mięsne mrożone, quenelle [pulpety mięsne], mięsne nadzienia do ciast,
nerki zwierząt [podroby mięsne], produkty mięsne w formie burgerów,
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), smalec, gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, filety z piersi kurczaka, podroby, haggis [potrawa z podrobów baranich], buliony
[gotowe], sałatki gotowe, galaretki z warzyw, salceson, gęś pieczona,
jagnięcina pieczona, pieczone kaczki, danie gotowe, w skład którego
wchodzi przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], pasztet z gęsich wątróbek,
nadziewane roladki z kapusty, pasztet warzywny, pasztet z wątróbki,
foie gras [pasztet sztrasburski], cielęcina, bulion z cielęciny, szaszłyki
jagnięce, produkty z jagnięciny, baranina w plastrach, pasty do kromek
zawierające tłuszcz, kaczka gotowana, gotowe dania z mięsa, gulasz
błyskawiczny, kawałeczki bekonu, knedle ziemniaczane, konserwa
z przyrządzonego mięsa w słoiku, krokiety, mięso gotowe do spożycia,
mięso pokrojone w plastry, mięso w puszce [konserwy], mortadela,
mortadela bolońska, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], pasty
do smarowania na bazie warzyw, pierożki na bazie ziemniaków, przekąski na bazie mięsa, surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi
i majonezu (coleslaw), chili con carne (chili z mięsem), wątroba, pasty
z wątróbki, steki z mięsa, hamburgery, niegotowane płaskie kotleciki
hamburgerowe, flaki, gulasze, danie gotowe, w skład którego wchodzi
przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], dziczyzna, frankfurterki, pulpety [żywność], burgery, burgery mięsne, burgery warzywne, burgery z indyka, produkty mięsne w formie burgerów, krokiety, sałatka cezar, sałatki warzywne, smażone ziemniaki (placki ziemniaczane),
rosti [placki ziemniaczane z grubo startych ziemniaków], wywar, bulion,
kostki bulionowe, potrawy mięsne gotowane, zupy błyskawiczne, rosół
[zupa], zupy w puszkach, szaszłyki, szaszłyki jagnięce, pasty warzywne, pasta czosnkowa, warzywa przetworzone, liofilizowane warzywa,
przeciery warzywne, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka,
gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki składające
się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie z indyka,
gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, ugotowane posiłki składające się głownie
z kurczaka, mrożone posiłki składające się głównie z kurczaka, gotowe
posiłki składające się głównie z kaczki, gotowe posiłki z drobiu [drób
jako główny składnik], gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z mięsa, 30 paszteciki z kiełbaskami, produkty wiążące do kiełbas, gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, glazury do szynki,
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ciasto kruche z szynką, glazury miodowe do szynki, opiekane kanapki
z serem i z szynką, drób w cieście, paszteciki z wieprzowiny, bibimbap
[ryż z warzywami i wołowiną], wrapy z kurczakiem, mięso w cieście
[gotowe], krakersy o smaku mięsnym, pielmieni [pierogi z nadzieniem
mięsnym], mięsne sosy, pizze [gotowe], ravioli [gotowe], gotowe sosy,
pasztet w cieście (pâté en croûte), empanada (nadziewany pieróg), jiaozi (pierogi nadziewane), wareniki [pierogi z nadzieniem], chińskie pierożki jiaozi [pierogi], calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, świeże parówki w cieście, kanapki
z parówką [hod dog], hamburgery gotowane i w bułkach, paszteciki,
paszteciki z wieprzowiny, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami,
krokiety po chińsku, kanapki zawierające mieloną wołowinę, kanapki
z hamburgerem, kanapki z indykiem, kanapki tostowe opiekane, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, kanapki z frankfurterkami, koreczki, kanapeczki, sosy sałatkowe [dressingi], sosy zagęszczone, sosy,
zawijana kanapka typu wrap, placki, placki z kurczakiem, cienkie kruche
placki z przyprawami [papad], chleb, chleb bezglutenowy, chleb z przyprawami, 35 usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 przygotowywanie posiłków, organizowanie posiłków w hotelach, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi obiektów gościnnych [posiłki
i napoje], informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 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.

(111) 320551
(220) 2019 01 18
(210) 494935
(151) 2019 06 11
(441) 2019 02 25
(732) ZAKŁAD WĘDLINIARSKI WOJCIECH FIDERKIEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, PL.
(540) FIDERKIEWICZ
(510), (511) 29 kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasa swojska, kiełbasa
pepperoni, surowe kiełbasy, kiełbasy botifarra, suszona kiełbasa, kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski wieprzowe, kiełbaski konserwowane,
kiełbaski bratwurst, mięso kiełbasiane, kiełbasy z kurczaka, chorizo
[kiełbasa hiszpańska], kiszka krwawa [kiełbasa], kiełbaski do hot dogów, kiełbaski w cieście, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, tłusta
i mocno przyprawiona kiełbasa [knoctwurst], kaszanka, white pudding
[rodzaj kaszanki bez krwi], golonka, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], wędliny, wędliny wegetariańskie, mięso i wędliny, drób,
świeży drób, tłuszcz wołowy, drób gotowany, mrożony drób, pieczony drób, drób, nieżywy, pulpety drobiowe, sałatki drobiowe, klopsiki
drobiowe, wieprzowina, schab wieprzowy, kotlety wieprzowe, steki
wieprzowe, wieprzowina konserwowana, wieprzowina konserwowa,
wieprzowina pieczona, szarpana wieprzowina, marynowane nóżki wieprzowe, przekąski ze skórek wieprzowych, skwarki wieprzowe w formie
prażynek, boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], wołowina, pieczeń
wołowa, bulion wołowy, steki wołowe, gulasz wołowy, szarpana wołowina, łój wołowy jadalny, wołowina w plastrach, siekana wołowina
peklowana, konserwy z wołowiny, pikantny rosół wołowy [yukgaejang], suszona wołowina w plastrach, wołowina gotowa do spożycia,
peklowana wołowina w puszce, ekstrakty o smaku pieczeni wołowej,
bulgogi [koreańskie danie z wołowiny], befsztyk z siekanej wołowiny
[hamburger], rosół na bazie kości wołowych [seolleongtang], indyk,
świeży indyk, mrożony indyk, indyk pieczony, gotowany indyk, mięso
z indyka, produkty z indyka, hamburgery z indyka, burgery z indyka,
kurczak, kurczak smażony, kurczak gotowany, kurczak liofilizowany,
pieczony kurczak, kurczak teriyaki, kurczak mrożony, świeży kurczak,
szarpany kurczak, kurczak grillowany [yakitori], krokiety z kurczaka, sałatka z kurczaka, pulpety z kurczaka, hamburgery z kurczaka, mus z kurczaka, wywar z kurczaka, mięso wędzone, mięso świeże, smażone mięso, paczkowane mięso, mięso mielone [mięso siekane], mięso mrożone,
mięso konserwowane, suszone mięso, mięso solone, mięso gotowane,
mięso kacze, mięso pieczone, mięso liofilizowane, buliony mięsne, galaretki mięsne, kurczak mrożony, konserwy mięsne, galarety mięsne,
ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, ouenelle [pulpety mięsne], mięsne
nadzienia do ciast, nerki zwierząt [podroby mięsne], produkty mięsne
w formie burgerów, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), smalec, gotowe posiłki zawierające [głównie]
boczek, filety z piersi kurczaka, podroby, haggis [potrawa z podrobów
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baranich], buliony [gotowe], sałatki gotowe, galaretki z warzyw, salceson, gęś pieczona, jagnięcina pieczona, pieczone kaczki, danie gotowe,
w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażona na dużym
ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], pasztet z gęsich
wątróbek, nadziewane roladki z kapusty, pasztet warzywny, pasztet
z wątróbki, foie gras [pasztet sztrasburski], cielęcina, bulion z cielęciny,
szaszłyki jagnięce, produkty z jagnięciny, baranina w plastrach, pasty
do kromek zawierające tłuszcz, kaczka gotowana, gotowe dania z mięsa, gulasz błyskawiczny, kawałeczki bekonu, knedle ziemniaczane,
konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, krokiet, y mięso gotowe
do spożycia, mięso pokrojone w plastry, mięso w puszce [konserwy],
mortadela, mortadela bolońska, mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce],
pasty do smarowania na bazie warzyw, pierożki na bazie ziemniaków,
przekąski na bazie mięsa surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), chili con carne (chili z mięsem), wątroba, pasty z wątróbki, steki z mięsa, hamburgery, niegotowane płaskie kotleciki
hamburgerowe, flaki, gulasze, danie gotowe, w skład którego wchodzi
przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], dziczyzna, frankfurterki, pulpety [żywność], burgery, burgery mięsne, burgery warzywne, burgery z indyka, produkty mięsne w formie burgerów, krokiety, sałatka cezar, sałatki warzywne, smażone ziemniaki (placki ziemniaczane),
rosti [placki ziemniaczane z grubi startych ziemniaków], wywar, bulion,
kostki bulionowe, potrawy mięsne gotowane, zupy błyskawiczne, rosół
[zupa], zupy w puszkach, szaszłyki, szaszłyki jagnięce, pasty warzywne, pasta czosnkowa, warzywa przetworzone, liofilizowane warzywa,
przeciery warzywne, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka,
gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki składające
się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głownie z indyka,
gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, ugotowane posiłki składające się głownie
z kurczaka, mrożone posiłki składające się głównie z kurczaka, gotowe
posiłki składające się głównie z kaczki, gotowe posiłki z drobiu [drób
jako główny składnik], gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z mięsa, 30 paszteciki z kiełbaskami, produkty wiążące do kiełbas, gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, glazury do szynki,
ciasto kruche z szynką, glazury miodowe do szynki, opiekane kanapki
z serem i z szynką, drób w ciecie, paszteciki z wieprzowiny, bibimbap
[ryż z warzywami i wołowiną], wrapy z kurczakiem, mięso w cieście [gotowe], krakersy o smaku mięsnym, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], mięsne sosy, pizze [gotowe], ravioli [gotowe], gotowe sosy, pasztet w cieście (pate en croute), empanada (nadziewany pieróg), jiaozi
(pierogi nadziewane), wareniki [pierogi z nadzieniem], chińskie pierożki
jiaozi [pierogi], calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], suche i świeże
makarony, kluski i pierogi, świeże parówki w cieście, kanapki z parówką [hot dog], hamburgery gotowane i w bułkach, paszteciki, paszteciki
z kiełbaskami, paszteciki z wieprzowiny, pasztet w cieście (pate en croute), mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, krokiety po chińsku,
kanapki zawierające mieloną wołowinę, kanapki z hamburgerem, kanapki z indykiem, kanapki tostowe opiekane, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, kanapki z frankfurterkami, koreczki, kanapeczki, sosy
sałatkowe [dressingi], sosy zagęszczone, sosy, zawijana kanapka typu
wrap, placki, placki z kurczakiem, cienkie kruche placki z przyprawami
[papad], chleb, chleb bezglutenowy, chleb z przyprawami, 35 usługi
w zakresie zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 przygotowywanie posiłków, organizowanie posiłków w hotelach, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje],
informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 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.

(111) 320552
(220) 2018 12 04
(210) 493425
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) KUKLA ADAM, HOBOT PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANO-REMONTOWE MASTERBUD SPÓŁKA CYWILNA,
Herby, PL.
(540) 1997 MASTERBUD
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 07.03.11, 07.03.12
(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, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont
nieruchomości, remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi
konstrukcyjne, usługi naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi rozbiórkowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy
budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi
doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące
renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi 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.
(111) 320553
(220) 2018 11 21
(210) 492924
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pieńków, PL.
(540) yummity
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, ryby, owoce morza
i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, buliony,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, desery mleczne,
desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, chipsy owocowe, chipsy warzywne, 30 kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, czekolada, słodycze nielecznicze, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, mąka, preparaty zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe,
ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, płatki zbożowe,
kasze spożywcze, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony
i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, sago, miód, melasa, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe,
drożdże, proszek do pieczenia, ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy,
sushi, muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy
na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, grzanki, 31 świeże
owoce, orzechy, warzywa i zioła, nasiona, rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta
żywe, karma dla zwierząt domowych, słód, ziarna naturalne, 32 napoje
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bezalkoholowe, napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
wyciągi do sporządzania napojów, wody, soki, owocowe nektary, bezalkoholowe, sorbety [napoje], napoje izotoniczne, syropy do napojów,
syropy do wyrobu napojów, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi.

(111) 320554
(220) 2018 11 19
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 21
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) VRG VISTULA RETAIL GROUP
(540)

(210) 492790

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki: perfumy, wody toaletowe, dezodoranty,
6 stopy metali nieszlachetnych, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne,
14 biżuteria z metali szlachetnych, bransolety, broszki, kolie, kolczyki,
klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki, spinacze do krawatów,
łańcuszki, korpusowe wyroby jubilerskie: dzbanki, tace, puchary, kielichy, misy, patery, sztućce, rozcinacze do listów i zakładki do książek
wykonane z metali szlachetnych, medale, plakietki, breloki, dodatki
do strojów z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych i pokrywane
nimi nie ujęte w innych klasach, tj.: biżuteria, kamienie szlachetne
i półszlachetne, zegary, zegarki, przyrządy zegarmistrzowskie: narzędzia do skracania bransolet, narzędzia do sprawdzania i naprawy
zegarków, sprawdzarki szczelności, młotki zegarmistrzowskie, otwieracze do kopert zegarków, części i akcesoria do zegarków, 18 wyroby
ze skóry dla mężczyzn: torby, teczki, portfele, 25 odzież, kurtki, koszule, swetry, koszulki, bluzy, krawaty, skarpety, czapki, szaliki, rękawiczki, okrycia wierzchnie, odzież skórzana, obuwie, wyroby ze skóry
dla mężczyzn: paski do spodni,, 35 reklama, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie z wyrobami jubilerskimi, odzieżą,
obuwiem i dodatkami do nich, 36 inwestycje majątkowe (nieruchomości) inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, wynajmowanie
pomieszczeń handlowych, usługowych oraz biurowych (nieruchomości), zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania
wierzytelności, analizy finansowe, depozyty kosztowności, depozyty
przedmiotów wartościowych, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
długów, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych,
finansowa wycena (ubezpieczenia, banki, nieruchomości), inwestycje kapitałowe, kaucje (gwarancje), lokaty kapitału, agencje ściągające należności, oszacowanie (wycena) majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, powiernicze usługi,
pożyczki (usługi finansowe), ratalne kredyty, ściąganie czynszów,
ubezpieczenia, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną
(umowy kredytowe), wycena antyków, wycena biżuterii, wycena
dzieł sztuki, wycena kosztów naprawy, wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wymiana walut, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych (nieruchomości), zarządzanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w ustanawianiu zastawów, 42 projektowanie kolekcji odzieżowych i dodatków do odzieży.
(111) 320555
(220) 2018 11 16
(210) 492759
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 03
(732) Chongqing Hwasdan Machinery Manufacturing Co., Ltd.,
Chongqing City, CN.
(540) HWASDAN
(540)

(531) 26.11.09, 27.05.01
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(510), (511) 7 pompy [części maszyn lub silników], kultywatory [maszyny], dynama, generator elektryczności, silniki elektryczne, inne
niż do pojazdów lądowych, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie
ręcznym, kosiarki [maszyny], elektryczne wibratory do betonu, urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
maszyny rolnicze.

(111) 320556
(220) 2018 11 14
(210) 492673
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) JANKIEWICZ MARCIN JAN, Wrocław, PL.
(540) Tarmac Masters
(510), (511) 41 organizowanie rajdów samochodowych, konkursów
motoryzacyjnych, wyścigów samochodowych po trasach na drogach publicznych, prywatnych, torach .
(111) 320557
(220) 2017 07 19
(210) 474348
(151) 2019 05 07
(441) 2017 09 04
(732) INFINITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) INFINITE PAPERLESS
(510), (511) 9 optyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki danych,
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe, programy
komputerowe do pobrania, programy do przetwarzania danych, platformy oprogramowania komputerowego, komputerowe programy
użytkowe do zarządzania plikami, oprogramowanie komputerowe
do konwersji obrazów dokumentów na formaty elektroniczne, urządzenia do konwersji danych, czytniki do zastosowania w informatyce,
drukarki komputerowe, karty magnetyczne kodowane, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery i sprzęt przetwarzający dane,
35 komputerowe przetwarzanie danych, komputerowe zarządzanie
plikami, komputerowe zarządzanie bazami danych, kompilacja komputerowych baz danych, tworzenie komputerowych baz danych,
zarządzanie komputerowymi bazami danych, pozyskiwanie danych
do komputerowe baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, outsourcing [doradztwo biznesowe], zapewnienie platformy
handlowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, usługi pośrednictwa w handlu, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, pośrednictwo w działalności handlowej dla
osób trzecich, usługi prowadzenia sprzedaży następujących towarów:
optyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki danych, programy
komputerowe nagrane, programy komputerowe, programy komputerowe do pobrania, programy do przetwarzania danych, platformy
oprogramowania komputerowego, komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, oprogramowanie komputerowe do konwersji obrazów dokumentów na formaty elektroniczne, urządzenia
do konwersji danych, czytniki (informatyka), drukarki komputerowe,
karty magnetyczne kodowane, komputerowe urządzenia peryferyjne,
komputery i sprzęt przetwarzający dane, 38 elektroniczne przesyłanie
plików, przesyłanie informacji cyfrowych, usługi przesyłania danych
komputerowych, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, elektroniczne przesyłanie wiadomości, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych,
udostępnianie komputerowej bazy danych, transmisja danych przez
Internet, przydzielanie dostępu do Internetu, 42 programowanie komputerów, analizy komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, analizy systemów komputerowych, aktualizacja programów
komputerowych, powielanie programów komputerowych, tworzenie
programów komputerowych, modyfikowanie programów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach
sprzętu komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, konwersja obrazów z formy fizycznej na formę
elektroniczną, konwersja tekstu na format cyfrowy, konwersja danych
elektronicznych, digitalizacja dokumentów, integracja oprogramo-
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wania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie komputerów i oprogramowania komputerowego.

(111) 320558
(220) 2018 08 10
(210) 489302
(151) 2019 05 07
(441) 2018 11 26
(732) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Devix
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(111) 320559
(220) 2018 10 24
(151) 2019 05 08
(441) 2018 12 27
(732) DYGAS ARTUR ZAZI, Kraków, PL.
(540) mięciuchne
(540)

(210) 491975

(531) 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki
perfumowane, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, chusteczki
do higieny intymnej, chusteczki odświeżające, dezodorant w chusteczce, płatki kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wkładki
przeciwpotne, ściereczki do demakijażu, skarpetki złuszczające
naskórek, maseczki nawilżające, maseczki oczyszczające, maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry,
chusteczki nasączone do sprzątania, 5 chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, tampony, podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, pieluchy papierowe, pieluchy jednorazowe, pieluchy dziecięce, plastry,
opatrunki, 16 chusteczki do nosa papierowe, chusteczki papierowe
do usuwania makijażu, chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe,
papier toaletowy, ręczniki papierowe, papierowe nakładki na deski
sedesowe, 21 chusteczki do czyszczenia okularów.
(111) 320560
(220) 2018 04 30
(210) 485484
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) WÓJCIK JACEK BIURO INFORMATYKI STOSOWANEJ FORMAT,
Legnica, PL.
(540) Akademia Umysłu
(510), (511) 16 druki,materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki (książki), 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi reklamowe, badania rynku i opinii
publicznej, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, optymalizacja stron internetowych, organizowanie imprez w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie porównywania cen.
(111) 320561
(220) 2016 11 29
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 28
(732) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
(540) Centrum Projektowania Uniwersalnego
(540)
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architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, budownictwa, projektowania środków transportu, technologii informacyjno-komunikacyjnych, 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia inżynierów,
edukacja społeczna w zakresie projektowania przestrzeni publicznej
i obiektów usług publicznych dla osób z ograniczeniami mobilności
i percepcji punkt szkoleniowy i doradczy z zakresu planowania przestrzennego, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów i szkoleń,
42 projektowanie przestrzeni publicznych, planowania urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, projektowania środków transportu, badania naukowe dotyczące planowania urbanistycznego,
badania naukowe dotyczące projektowania przestrzeni publicznej,
badania obiektów publicznych i środków transportu w zakresie własności użytkowych i dostępności, kontrola jakości ukończonych budynków i obiektów przestrzeni publicznej, kontrola jakości materiałów budowlanych, ekspertyzy w zakresie urbanistyki i projektowania
przestrzeni publicznej, usługi testowania w celu certyfikacji jakości
lub standardów, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości.

(111) 320562
(220) 2018 08 13
(210) 489310
(151) 2019 05 10
(441) 2018 12 17
(732) PRZEDPEŁSKA ALEKSANDRA BLACK HORSE INVEST, Toruń, PL.
(540) CASTLE HILL ZAMKOWE WZGÓRZE
(540)

(531) 27.05.01, 21.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, agencje mieszkaniowe [nieruchomości], agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań.
(111) 320563
(220) 2018 06 28
(210) 487653
(151) 2019 05 09
(441) 2018 10 22
(732) BMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grójec, PL.
(540) BMB sp. z o.o.
(540)

(210) 464525

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.13.25, 02.07.25
(510), (511) 16 certyfikaty drukowane, publikacje edukacyjne drukowane, drukowane publikacje naukowe i techniczne z dziedziny

Kolor znaku: fioletowy, czerwony, zielony, żółty, biały
(531) 29.01.15, 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,
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kakao, czekolada, słodziki i syropy, liofilizowane dania, musli, aromaty
do żywności, batony 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) 320564
(220) 2018 08 06
(210) 489092
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 17
(732) OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT,
Gdańsk, PL.
(540) MEVO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 39 udzielanie informacji związanych z usługami wypożyczania rowerów, usługi współdzielenia rowerów, wypożyczanie
rowerów.
(111) 320565
(220) 2018 08 31
(151) 2019 04 29
(441) 2019 01 03
(732) ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) moya firma
(540)

(210) 489985

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 04.05.03, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa ciekłe, gazowe i stałe, oleje przemysłowe, smary, benzyna, benzyny silnikowe, paliwa gazowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje silnikowe, paliwa ropopochodne, paliwa silnikowe
lotnicze, ropa naftowa surowa i rafinowana, węgiel jako paliwo, koks,
węgiel drzewny jako paliwo, brykiety drewna, biopaliwa, biokomponenty do paliw i olejów, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, stacjach paliw, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: ropa naftowa, paliwa stałe, ciekłe, gazowe oraz
produkty pochodne, oleje, płyny hamulcowe i hydrauliczne, płyny
do chłodnic samochodowych, środki konserwujące, antykorozyjne
i preparaty pielęgnacyjne do pojazdów, części i akcesoria samochodowe, usługi działalności handlowej na terenie stacji paliwowych: artykułami spożywczymi, napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi,
wyrobami tytoniowymi, papierniczymi, przemysłowymi i kosmetykami, usługi konsultingowe w zakresie obrotu ropą naftową i paliwami ropopochodnymi, usługi w zakresie marketingu i prezentacji,
usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw
i targów w celach handlowych i promocyjnych, doradztwo i pomoc
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi badania rynku, 37 usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw:
tankowanie i obsługa, usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw: kompleksowa obsługa samochodów i motocykli, naprawa, konserwacja, czyszczenie, smarowanie i polerowanie pojazdów,
wymiana olejów, naprawy tapicerskie, usługi warsztatowe i lakiernicze, serwis ogumienia, wymiana, naprawa i wulkanizacja opon,
wyważanie kół samochodowych, usługi myjni samochodowych,
39 usługi transportowe i spedycyjne, towarowy transport drogowy,
kolejowy, rzeczny i morski pojazdami specjalistycznymi i uniwersalnymi, transport poprzez rurociągi, składowanie, magazynowanie,
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przechowywanie ropy naftowej, paliw płynnych i gazowych, usługi
w zakresie przeładunku, pakowania, konfekcjonowania, dystrybucji i dostarczania paliw, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania
obowiązkowych zapasów paliw w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego, usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, usługi w zakresie odbioru, gromadzenia,
transportu i składowania odpadów przemysłowych i złomu, odprowadzanie ścieków, wypożyczanie pojazdów, 40 obróbka materiałowa gazów, paliw, biopaliw i olejów, wytwarzanie paliw, biopaliw,
biokomponentów do paliw i olejów, usługi w zakresie przetwarzania
ropy naftowej i rafinacji, usługi w zakresie uszlachetniania i komponowania paliw, gazów i biopaliw: etylizacja, barwienie i dodawanie
komponentów, usługi w zakresie przerobu olejów przepracowanych
oraz innych odpadów chemicznych, utylizacja i unieszkodliwianie
odpadów przemysłowych, recykling odpadów, 43 usługi hotelarskie
związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w hotelach, motelach pensjonatach, domach wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw
i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, restauracjach, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa-catering, obsługa
imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie
osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet.

(111) 320566
(220) 2016 02 22
(210) 452587
(151) 2019 05 07
(441) 2016 05 23
(732) CERTUS TECHNOLOGIE BUDOWLANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Certus
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, biały
(531) 26.05.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 37 układanie nawierzchni, układanie nawierzchni drogowych, układanie nawierzchni z kostki brukowej, asfaltowanie, murowanie, tynkowanie, malowanie, malowanie i naprawy znaków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, kamieniarstwo, a mianowicie
montaż elementów kamiennych, wynajem sprzętu budowlanego,
budowanie platform [tarasów], 44 projektowanie ogrodów i krajobrazów, planowanie ogrodów, usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów, projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz
osób trzecich, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, usługi w zakresie architektury krajobrazu, usługi architektury krajobrazu w zakresie planowania (projektowania) nawierzchni oraz projektowania
elementów betonowych w obszarze ogrodnictwo i kształtowanie
krajobrazu.
(111) 320567
(220) 2018 06 01
(210) 486602
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) ROBAK ADRIAN P.H. BAU-TEC, Częstochowa, PL.
(540) BAU-TEC HURTOWNIA TARCZ I NARZĘDZI
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 14.07.15
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(510), (511) 6 ściągacze do łożysk, sprężyny metalowe, listwy magnetyczne do mocowania elementów metalowe, kątowniki metalowe, metalowe klucze surowe, 7 narzędzia ręczne o napędzie
innym niż ręczny, elektronarzędzia, elektrody do urządzeń spawalniczych, elektryczne urządzenia do spawania, gaźniki, giętarki, głowice wiertarskie, koła szlifierskie, kosiarki, lampy lutownicze na gaz,
lutlampy, maszyny do gwintowania, maszyny do obróbki drewna,
maszyny do obróbki kamienia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny na sprężone powietrze,
nitownice, noże do maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne,
ostrza do kosiarek, palniki gazowe do lutowania, pistolety dozujące klej elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety
pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, podnośniki
jako urządzenia, podnośniki hydrauliczne, podnośniki pneumatyczne, pompy, przecinaki maszyn, przeguby uniwersalne jako przeguby
cardana, reduktory ciśnienia, regulatory ciśnienia jako części maszyn,
uchwyty wiertarskie, wiertarki ręczne elektryczne, zawory do części
maszyn, zawory ciśnieniowe, brzeszczoty do pił tarczowych, frezy
jako obrabiarki, gwintownice jako maszyny, narzędzia ścierne będące częściami maszyn, ostrza do narzędzi elektrycznych, pilniki jako
narzędzia obsługiwane elektrycznie, piły elektryczne, przyrządy
tnące będące częściami maszyn, klucze udarowe, nitownice jako
narzędzia elektryczne, kleszcze hydrauliczne, 8 narzędzia ręczne sterowane ręcznie, blokady rozrządu, podnośniki ręczne, brzeszczoty
do pił ręcznych, diamenty szklarskie, dłuta kamieniarskie, dłuta rzeźbiarskie, frezy jako narzędzia ręczne, grzechotki narzędzi ręcznych,
gwintownice jako narzędzia ręczne, imadła stołowe, kątowniki jako
narzędzia, kosiarki ogrodowe ręczne, kosy, lewarki uruchamiane
ręcznie, łomy, łopaty, mieszadła do mieszania farb, młotki, narzędzia
ręczne do usuwania izolacji z drutu, narzędzia ścierne jako narzędzia ręczne, ostrza do narzędzi ręcznych, noże do tapet, obcinarki
do rur, osełki do ostrzenia, ostrza do strugów, pilniki jako narzędzia
ręczne, piły ręczne, przyrządy tnące jako narzędzia ręczne, pistolety
do uszczelniania, pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pompki ręczne, pompy powietrza o napędzie ręcznym, przebijaki, przyrządy do cięcia rur, przyrządy do ostrzenia, tarcze szlifierskie
jako części maszyn, punktaki, rączki do narzędzi ręcznych, szczypce
płaskie, kleszcze jako narzędzia ręczne, śrubokręty, wiertła, klucze
jako narzędzia, nitownice jako narzędzia ręczne.

(111) 320568
(220) 2017 03 30
(210) 469768
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 17
(732) FIELDSTONE INVESTMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SANTE
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 29 owoce konserwowane, suszone i gotowane, warzywa konserwowane,
suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, chrupki owocowe,
produkty spożywcze i napoje na bazie soi nie ujęte w innych klasach,
jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, sałatki, zupy,
drób, wieprzowina, dziczyzna, ryby i owoce morza, 30 artykuły pochodzenia roślinnego, zboża przystosowane do spożycia dla ludzi,
mąka sojowa i produkty spożywcze na bazie mąki sojowej, żywność
dietetyczna pochodzenia roślinnego nie do celów leczniczych, kawa,
herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, mąka i produkty spożywcze z roślin zbożowych, wyroby
piekarnicze, płatki zbożowe suszone, wyroby cukiernicze, słodycze,
muesli, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy,
przyprawy, lód, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo
zmielona, kasze spożywcze, makarony, ryż, 31 owoce świeże, warzywa surowe, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje oraz tymczasowe zakwaterowanie w szczególności w zakresie barów szybkiej obsługi, obsługi gastronomicznej z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usług barowych, hotelowych
i restauracyjnych, wynajmowanie sal na zebrania.
(111) 320569
(151) 2019 05 10

(220) 2016 03 25
(441) 2016 07 04

(210) 454146
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(732) GW SPRINKLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GW SPRINKLER systemy przeciwpożarowe
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do gaszenia ognia, w tym w szczególności:
alarmy pożarowe, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, sprzęt
do gaszenia ognia, wysokociśnieniowa mgła wodna, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne.
(111) 320570
(220) 2016 03 25
(210) 454147
(151) 2019 05 10
(441) 2016 07 04
(732) GW SPRINKLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GW SPRINKLER
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do gaszenia ognia, w tym w szczególności:
alarmy pożarowe, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, sprzęt
do gaszenia ognia, wysokociśnieniowa mgła wodna, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, Zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne.
(111) 320571
(220) 2018 01 18
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) SURGA ALICJA, Ustronie Morskie, PL.
(540) MURENA
(540)

(210) 481270

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 18.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 43 usługi hotelowe, restauracyjne i barowe.
(111) 320572
(220) 2018 03 19
(210) 483709
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 21
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) KETCHUP SQUAD Kotlin
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, zielony
(531) 01.15.11, 01.01.02, 27.01.01, 26.03.07, 29.01.14
(510), (511) 30 sosy mianowicie: ketchupy oraz sosy pomidorowe .
(111) 320573
(151) 2019 05 08

(220) 2018 05 19
(441) 2019 01 14

(210) 486101
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(732) PMT TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Masmer
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 01.15.15, 29.01.12
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne, oleje i tłuszcze, tłuszcze do gotowania, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło klarowane, masło mieszane,
masło z ziołami, oleje jadalne, margaryna, miksy tłuszczowe, nabiał
i substytuty nabiału, mleko, mleko skondensowane, mleko odtłuszczone, mleko o różnych smakach, napoje sporządzone z mleka, napoje na bazie mleka, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające
mleko, mleko w proszku, jogurty, jogurty smakowe, jogurty o niskiej
zawartości tłuszczu, przekąski ziemniaczane, przekąski z owoców,
kandyzowane przekąski owocowe, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie ziemniaków, ser twarogowy, ser miękki, biały ser, ser
cheddar, ser mieszany, przetworzony ser, ser pleśniowy, ser owczy,
sery topione, sery dojrzewające, substytuty serów, paluszki serowe,
dipy serowe, ser typu twarogowego, ser z przyprawami, ser z ziołami, ser o niskiej zawartości tłuszczu, enzymy mlekowe do celów spożywczych, napoje mleczne, napoje z jogurtu, napoje z produktów
mlecznych, napoje na bazie jogurtu, mrożone owoce, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, galaretki mięsne, buliony mięsne, konserwy mięsne, warzywa konserwowane, warzywa gotowane, warzywa
suszone, warzywa marynowane, warzywa przetworzone, warzywa
preparowane, warzywa mrożone, mieszanki warzywne, przeciery
warzywne, sałatki warzywne, pasztet warzywny, galaretki, dżemy,
pasty owocowe i warzywne, owoce przetworzone, 30 przyprawy
spożywcze, kasze spożywcze, lody spożywcze, makarony mączne
spożywcze, ciastka owsiane spożywcze, artykuły spożywcze ze zbóż,
lody spożywcze i lód, przetwory spożywcze na bazie ziaren, wyciskane produkty spożywcze z pszenicy, batony spożywcze na bazie zbóż,
produkty spożywcze z owsa, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, produkty spożywcze na bazie owsa, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, zagęszczacze warzywne, pasty warzywne
[sosy], przyprawy do makaronu na bazie warzyw, wyroby piekarnicze,
mrożone wyroby piekarnicze, piekarnicze wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyroby piekarnicze z warzywami
i rybami, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, wyroby
cukiernicze z mąki, chrupiące pieczywo, chleb, chleb bezdrożdżowy,
chleb żytni, nadziewany chleb, chleb razowy, chleb chrupki, chleb
bezglutenowy, chleb z przyprawami, chleb i bułki, tosty z chleba,
mieszanki do chleba, przekąski sezamowe, przekąski z kukurydzy,
przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie zbóż, przekąski wytwarzane
z muesli, przekąski na bazie tortilli, przekąski z pieczywa chrupkiego,
przekąski słone na bazie mąki, przekąski wykonane z mąki zbożowej,
przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski składające się głównie
z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głównie z chleba,
przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski zbożowe o smaku
sera, gotowe przekąski na bazie zbóż, sos serowy, chrupki serowe
[przekąski], krakersy o smaku sera, sosy, mięsne sosy, sosy pomidorowe, sosy zagęszczone, sosy owocowe, sosy pikantne, słone sosy,
sosy sałatkowe, gotowe sosy, sosy w proszku, sosy do makaronów,
sosy do ryżu, sosy do gotowania, sosy do pizzy, sosy w puszkach,
słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), sosy do sałatek do celów spożywczych, sosy do mięsa z grilla, sosy na bazie
pomidorów, sosy do sałatek, sosy sałatkowe [dressingi], makarony,
makaron gryczany, makaron spożywczy, suszony makaron, makaron
pełnoziarnisty, makarony mączne spożywcze, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, gotowe potrawy na bazie makaronu, makarony
w postaci płatów, gotowe dania z makaronu, ryż, ryż pełnoziarnisty,
ryż prażony, mieszanki ryżu, krakersy ryżowe, chipsy ryżowe, chrupki
ryżowe, kasze, kasza gryczana, kasze spożywcze, kasza manna, batony zbożowe, chrupki zbożowe, płatki zbożowe, preparaty zbożowe,
zbożowe artykuły śniadaniowe, ciasta, ciastka, ciasteczka, kruche
ciasto, mieszanki ciasta, ciasto francuskie, ciasto, ciastka, wyroby cu-
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kiernicze, ciasto na pizzę, aromaty do ciast, enzymy do ciast, desery
mrożone, ciasta mrożone, wyroby cukiernicze mrożone, mrożone
produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, przyprawy do żywności, preparaty węglowodanowe do żywności, zagęszczacze naturalne do gotowania żywności, środki zagęszczające do gotowania żywności.

(111) 320574
(220) 2018 04 17
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 20
(732) ŻURAWIE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) STS ŻURAWIE24 USŁUGI DŹWIGOWE
(540)

(210) 484960

(531) 27.05.01, 15.01.19, 14.03.11, 25.03.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], wyciągi [dźwigi], żurawie masztowe, 37 wynajem żurawi.
(111) 320575
(220) 2018 04 17
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 20
(732) ŻURAWIE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) STS ŻURAWIE24 USŁUGI DŹWIGOWE
(540)

(210) 484965

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 14.03.11, 15.01.19, 25.03.01, 26.04.01,
26.04.18
(510), (511) 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], wyciągi [dźwigi], żurawie masztowe, 37 wynajem żurawi.
(111) 320576
(220) 2018 08 16
(210) 489445
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 17
(732) WÓJCIK ANDRZEJ WÓJCIK DARIUSZ, WÓJCIK MARIUSZ,
WÓJCIK ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń, PL.; WÓJCIK
MARIUSZ WÓJCIK DARIUSZ, WÓJCIK MARIUSZ, WÓJCIK ANDRZEJ
SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń, PL.; WÓJCIK DARIUSZ WÓJCIK
DARIUSZ, WÓJCIK MARIUSZ, WÓJCIK ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA
CYWILNA, Toruń, PL.
(540) ALKOHOL na Prezent
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny
(531) 19.07.01, 19.07.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 słodycze i wyroby cukiernicze, 32 piwo i produkty
piwowarskie, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe na bazie kawy, wino, wina musujące,
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej świadczone online w związku z następującymi towarami: produkty spożywcze obejmujące wyroby z mięsa,
słodycze i wyroby cukiernicze, piwa i produkty piwowarskie, napoje
alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie kawy, wino, wina musujące, napoje bezalkoholowe, artykuły upominkowe, pamiątki, podarki,
śmieszne gadżety, kosze upominkowe, usługi związane z listami prezentów, 39 doręczanie prezentów, pakowanie prezentów, 45 przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek z prezentami.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 320577
(151) 2019 02 27

(220) 2018 08 27
(441) 2018 11 13

(210) 489787
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(732) MICHALSKA KATARZYNA, Poznań, PL.
(540) parma & rukola caffe & ristorante
(540)

Kolor znaku: błękitny, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.25,
26.11.12, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.13.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 320578
(220) 2018 07 23
(210) 488566
(151) 2019 03 27
(441) 2018 10 22
(732) Beijing Digital Telecom Co., Ltd., Beijing P.R., CN.
(540) DPHONE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 telefony komórkowe, karty inteligentne [karty z układem scalonym], baterie elektryczne, aparaty telefoniczne, ładowarki baterii elektrycznych, telefony cyfrowe, komórkowe urządzenia
do transmisji radiowych, pokrowce na smartfony, oprogramowanie
komputerowe, nagrane, terminale do przetwarzania danych, 35 reklama, usługi agencji importowo-eksportowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, zarządzanie
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, usługi agencji
marketingowych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, aktualizowanie informacji w komputerowej bazie danych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych.
(111) 320579
(220) 2018 12 05
(210) 493491
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) BENIAMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ciele, PL.
(540) REXUS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 8 nożyczki do papieru, nożyczki dla dzieci, nożyczki
do użytku domowego, 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], artykuły piśmiennicze,
artykuły papiernicze, materiały drukowane, drukowane materiały
edukacyjne, przybory szkolne [artykuły piśmienne], materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier rysunkowy, papier ksero, papier
do drukarek, papier kserograficzny, papier do kopiowania, papier
do korespondencji, kartki papieru [wkłady], zeszyty, bruliony, dzienniczki ucznia, plany lekcji, pamiętniki, dzienniki, zeszyty nutowe,
bloczki do pisania, bloki [artykuły papiernicze], notatniki [notesy],
kołonotatniki, kostki do notowania, koperty [artykuły piśmienne],
wycinanki papierowe, książki do malowania, książki dla dzieci, książ-

2569

ki edukacyjne, litery samoprzylepne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], kalkomanie 3D do stosowania na każdej powierzchni, papier samoprzylepny, samoprzylepne etykiety drukowane, szablony
[artykuły piśmienne], aplikacje z papieru, arkusze papieru [artykuły
papiernicze], plakaty z papieru, teczki [artykuły papiernicze], segregatory, skoroszyty, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły
do korektorowania i ścierania, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, zestawy piśmienne, pióra i długopisy, długopisy kolorowe, kredki do kolorowania, kredki ołówkowe, kredki
świecowe, pastele [kredki], zakreślacze, flamastry, mazaki, markery,
pisaki, pisaki kolorowe, kreda do rysowania, wkłady do długopisów,
farby szkolne, pudełka z farbami [artykuły szkolne], pędzle, zestawy
do malowania dla dzieci, ołówki, rysiki, linijki, ekierki, kątomierze
[do użytku papierniczego i biurowego], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], kreślarskie szablony, cyrkle, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki [artykuły papiernicze], rozszywacze, pinezki
[artykuły papiernicze], spinacze do papieru [materiały piśmienne],
klamerki, klipsy do papieru, taśma klejąca, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], temperówki, gumki do ścierania, korektory
w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe],
dziurkacze [artykuły biurowe], noże do papieru [artykuły biurowe],
zakładki, datowniki, atrament, tusze do pieczątek, gąbki do kredy,
gąbki do tablic suchościeralnych, tablice na notatki, piórniki, etui
na przybory do pisania, podkładka na biurko, pojemniki na biurko,
półki [pojemniki] na dokumenty, przekładki do dokumentów, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, papierowe torebki
do pakowania, arkusze do pakowania z papieru, dekoracyjny papier
do pakowania, opakowania na prezenty, pudełka kartonowe, kartki
okolicznościowe, kartki świąteczne, kartki urodzinowe, zaproszenia,
zawiadomienia, dyplomy drukowane, kartki motywacyjne, papeteria zapachowa, ozdoby papierowe na przyjęcia, artykuły papiernicze
na przyjęcia, serwetki stołowe papierowe, brystol, krepina, blistry,
papier na wizytówki [produkt półprzetworzony], identyfikatory [artykuły biurowe], kalendarze, terminarze, organizery osobiste, albumy
do zdjęć, 18 worki ze sznurkiem, tornistry szkolne, plecaki uczniowskie, plecaki, torebki, torby na ramię, torby gimnastyczne, torby
na buty, torby sportowe, portfele, saszetki, kosmetyczki, kuferki, etui,
futerały na dokumenty, etui na bilety okresowe, etui na wizytówki,
21 bidony [puste], pudełka śniadaniowe, skarbonki, skarbonki [świnki], 25 fartuchy, fartuchy papierowe, fartuchy z tworzyw sztucznych,
fartuszki, odzież gimnastyczna, 28 gry, gry fabularne, gry karciane,
gry planszowe, gry quizowe, gry towarzyskie, kości do gry, łamigłówki, domino, puzzle, szachy, warcaby, tarcze strzelnicze, plastelina
do zabawy, ciastolina, czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia],
maski papierowe, artykuły do zabawy dla dzieci, zabawki, zabawki
edukacyjne.

(111) 320580
(220) 2015 07 24
(210) 445160
(151) 2019 05 06
(441) 2015 10 26
(732) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże, PL.
(540) EKOPLON EKOCID
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.13, 26.04.18, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 31 pasze, pasze wzmacniające dla zwierząt, dodatki
do pasz nie dla celów leczniczych, odżywki paszowe w postaci dodatków mineralno-witaminowych nie do celów leczniczych, produkty do hodowli zwierząt.
(111) 320581
(220) 2014 05 12
(151) 2019 05 08
(441) 2014 09 01
(732) 3S SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) 3s

(210) 428485
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(540)

Kolor znaku: żółty, szary
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.02, 29.01.06, 27.07.11
(510), (511) 38 udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi związane z ustaleniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, łączność telefoniczna,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, zapewnienie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi telefoniczne,
42 wypożyczanie serwerów (hosting).
(111) 320582
(220) 2018 09 05
(210) 490161
(151) 2019 04 18
(441) 2018 10 29
(732) DOLATA ADAM ZFJ, Chorzemin, PL.
(540) graz.pl
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, bramy metalowe.
(111) 320583
(220) 2005 04 01
(210) 293223
(151) 2019 04 05
(441) 2005 07 11
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) alegro
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi w zakresie komputerowych baz danych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich: produktów chemicznych stosowanych w przemyśle, pracach
badawczych, fotografii jak również rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nieprzetworzonych żywic syntetycznych, nieprzetworzonych
tworzyw sztucznych, nawozów sztucznych, mieszanin gaszących
ogień, środków do hartowania i lutowania, produktów chemicznych
do konserwowania artykułów żywnościowych, substancji garbujących, klejów stosowanych w przemyśle, farb, pokostów, lakierów,
środków zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno,
barwników, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii metalowych
i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu,
środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środków perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków,
płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów,
olejów przemysłowych i tłuszczów, smarów, mieszanin pochłaniających kurz, nawilżających i wiążących, paliw, również spirytusu silnikowego i materiałów oświetleniowych, świec i knotów do oświetlenia, produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków
sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, żywności dla niemowląt, plastrów, materiałów
opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, wosku dentystycznego, środków odkażających, środków do niszczenia robactwa, środków chwastobójczych, metali nieszlachetnych i ich stopów,
metalowych materiałów budowlanych, przenośnych metalowych
konstrukcji budowlanych, materiałów metalowych do budowy torów kolejowych, przewodów nieelektrycznych i drutów z metali
nieszlachetnych, drobnych wyrobów żelaznych, pojedynczych drobnych wyrobów metalowych, rur i metalowych, kas pancernych, towarów z metali nieszlachetnych nie ujętych w innych klasach, rud,
maszyn i obrabiarek, silników, mechanizmów sprzęgania i napędu,
mechanicznych narzędzi rolniczych, inkubatorów do jaj, narzędzi
i przyrządów, sztućców, broni ręcznej, ostrzy, maszynek do golenia,
urządzeń i przyrządów naukowych, nawigacyjnych, geodezyjnych,
elektrycznych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych,
wagowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, ratowniczych i do nauczania, urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania,
transformowania, akumulowania, regulowania lub kontrolowania
elektryczności, automatów sprzedających i mechanizmów do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kas rejestrujących,
maszyn liczących, urządzeń do gaszenia ognia, aparatów i instrumentów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, sztucznych kończyn, oczu i zębów, artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania ran, urządzeń do oświetlania, broni
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palnej, amunicji i pocisków, materiałów wybuchowych, sztucznych
ogni, metali szlachetnych i ich stopów, wyrobów z metali szlachetnych lub pokrywanych nimi, nie ujęte w innych klasach, wyrobów
jubilerskich, kamieni szlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich
i chronometrycznych, instrumentów muzycznych, papieru, tektury
i wyrobów z tych materiałów nie ujętych w innych klasach, druków,
materiałów introligatorskich, materiałów fotograficznych, materiałów piśmiennych z wyłączeniem długopisów, klejów do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, materiałów przeznaczonych
dla artystów, pędzli malarskich, maszyn do pisania i sprzętu biurowego, materiałów szkoleniowych i instruktażowych, materiałów z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionek drukarskich, matryc, skóry
i imitacji skóry, wyrobów z tych materiałów, skór zwierzęcych, skór
surowych, kufrów i toreb podróżnych, parasoli, lasek, biczów, uprzęży i wyrobów rymarskich, asfaltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych, pomników niemetalowych, przyborów
kuchennych i gospodarstwa domowego oraz pojemników, grzebieni
i gąbek, pędzli, materiałów do wytwarzania pędzli, sprzętu do czyszczenia, wiórków stalowych, nie przerobionego lub półprzetworzonego szkła, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, lin,
sznurów, sieci, namiotów, markiz, brezentów, żagli, toreb i torebek,
materiałów do wypychania i wyściełania, nie przerobionych tekstylnych materiałów włóknistych, przędzy i nici dla włókiennictwa,
tkanin i wyrobów włókienniczych, nakryć na łóżka i stoły, koronek
i haftów, wstążek i oplotów, guzików, haczyków i oczek, szpilek i igieł,
sztucznych kwiatów, dywanów, dywaników, mat i słomianek, linoleum i innych materiałów do pokrywania podłóg, tapet, gier i zabawek, ozdób choinkowych, mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, ekstraktów
mięsnych, owoców i warzyw konserwowanych, suszonych i gotowanych, galaretek, dżemów, kompotów, jaj, mleka i wyrobów z mleka, jadalnych olejów i tłuszczów, kawy, herbaty, kakao, cukru, ryżu,
tapioki, sago, mąki i produktów zbożowych, chleba, lodów, miodu,
melasy, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów,
przypraw, lodu do chłodzenia, produktów rolniczych, ogrodniczych
i leśnych oraz ziaren, żywych zwierząt, świeżych owoców i warzyw,
nasion, naturalnych roślin i kwiatów, paszy dla zwierząt, słodu, piwa,
wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych
preparatów do produkcji napojów, pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary : na stronie internetowej i na aukcji internetowej, używając środków telekomunikacji, żadne z w/w usług
nie związane z turystyką lub transportem, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi hostingowe: rejestracja i utrzymywanie serwerów
wirtualnych, kont poczty elektronicznej, serwisów internetowych,
usługi transmisji danych, wiadomości i obrazu, usługi połączenia
ze światową siecią komputerową, łączność przez terminale komputerowe, informacja o powyższych usługach, 42 tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, usługi w zakresie
prezentacji multimedialnych, doradztwo w zakresie systemów informatycznych, informacja o powyższych usługach, żadne z w/w usług
nie związane z projektowaniem obwodów drukowanych i projektowaniem wyrobów elektronicznych.

(111) 320584
(220) 2018 12 07
(210) 493570
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) ACADEMY INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ai Academy International 1995
(540)

Kolor znaku: bordowy, granatowy, biały
(531) 24.01.05, 26.05.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania, w tym usługi w zakresie
prowadzenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, usługi w zakresie prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i szkół wyższych, szkół języków
obcych, usługi w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń, usługi w zakresie rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej.
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(111) 320585
(220) 2005 04 08 K
(210) 427486
(151) 2019 03 22
(441) 2014 05 26
(732) ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., ZUG, CH.
(540) telcel
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączające,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub odtwarzania danych, dźwięku i obrazów, magnetyczne nośniki informacji, dyski z nagraniami, wszelkiego rodzaju programy komputerowe i oprogramowanie oraz sprzęt
do przetwarzania danych i komputery, 16 materiały piśmienne, tektura i produkty drukowane związane z telekomunikacją, fotografie,
artykuły papiernicze, 35 usługi reklamowe, zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi i administracja handlowa powiązana z telekomunikacją, 38 usługi telekomunikacyjne, 41 usługi edukacyjne,
szkoleniowe i rozrywkowe powiązane z telekomunikacją.
(111) 320586
(220) 2006 03 17 K
(151) 2019 03 21
(441) 2018 01 22
(732) PENSA PHARMA S.A., Barcelona, ES.
(540) pensa
(540)

(210) 471394

Kolor znaku: bordowy, ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do użytku medycznego: dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, 44 usługi medyczne i usługi w zakresie zdrowia i porady w zakresie farmacji.
(111) 320587
(220) 2006 03 13 K
(210) 471432
(151) 2019 04 11
(441) 2017 12 11
(732) PENSA PHARMA S.A., Barcelona, ES.
(540) PENSA PHARMA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do użytku medycznego, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, 44 usługi medyczne i usługi w zakresie zdrowia i porady w zakresie farmacji.
(111) 320588
(220) 2018 12 07
(210) 493546
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 21
(732) CZAJA MISZCZAK MAŁGORZATA P.H. NOVA IMPEX, Ostrów
Wielkopolski, PL.
(540) Coccola JEWELLERY
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 14 biżuteria.
(111) 320589
(220) 2018 11 22
(151) 2019 05 16
(441) 2019 01 28
(732) DELGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(540) SYMULATOR NATURY DELGREEN

(210) 492962
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(510), (511) 9 urządzenia do symulacji, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 10 urządzenia do regeneracji komórek macierzystych do celów medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych,
urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia
do symulacji ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia
do pracy nad kondycją fizyczną (do użytku medycznego), 41 usługi
klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi rozrywkowe,
44 usługi pomocy medycznej, pomoc medyczna, terapia mowy,
ośrodki zdrowia, usługi sanatoriów, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi medycyny alternatywnej.

(111) 320590
(220) 2018 10 24
(210) 491959
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 21
(732) CATEROMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CATEROMARKET
(510), (511) 35 rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowej materiałów reklamowych o usługach cateringu, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej firm cateringowych i restauracji, prezentowanie w internecie usług cateringu
w celu ich nabywania przez konsumentów, dostarczanie informacji
konsumentom na temat usług cateringowych, promocja sprzedaży
usług cateringu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w zakresie usług cateringowych za pośrednictwem sieci komputerowej,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług cateringu, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług cateringu przez internet, reklama, reklama w Internecie dla osób trzecich, badania rynku, 38 udostępnianie
konsumentom internetowego forum dyskusyjnego na temat jakości
usług cateringowych, udostępnianie konsumentom internetowego
portalu, wortalu lub innego serwisu internetowego do wymiany informacji o usługach cateringu, udostępnianie konsumentom portalu,
wortalu lub innego serwisu internetowego do korzystania z usług cateringowych.
(111) 320591
(220) 2018 10 25
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 21
(732) MACIBOREK DARIUSZ AGENCY, Zaborze, PL.
(540) LIFE
(540)

(210) 492033

Kolor znaku: brązowy, biały, czerwony, czarny
(531) 02.09.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi impresariów,
uaktualnianie materiały reklamowe, prezentowanie produktów
w mediach, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, organizacja pokazów mody, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, public
relations, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału
reklamowego, wynajmowanie nośników reklamowych, reklama
korespondencyjna, reklama prasowa, reklama telewizyjna, rekrutacja personelu, zarządzanie w zakresie udzielanie licencji na towary
i usługi, wynajem czasu reklamowego, 41 organizowanie festiwali,
usługi festiwali muzycznych, usługi związane z organizowaniem
i obsługą dyskotek, edukacja, studia filmowe, gry hazardowe, usługi
związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, kluby zdrowia, kultura fizyczna, nauczanie, nocne kluby, 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 w zakresie edukacji i rozrywki, organizowanie konkursów piękności, organizowanie
loterii, organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć,
organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
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lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, producenckie
usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, przedstawienia teatralne,
publikowanie książek, radiowe programy rozrywkowe, rozrywka,
organizowanie i obsługa widowisk, salony gier, studia nagrań, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, usługi dystrybucji biletów, usługi prezenterów muzyki, obozy wakacyjne, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, organizacja wystaw.

(111) 320592
(220) 2016 02 22
(210) 452584
(151) 2019 05 07
(441) 2016 05 23
(732) CERTUS TECHNOLOGIE BUDOWLANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Certus
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, biały
(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 układanie nawierzchni, układanie nawierzchni drogowych, układanie nawierzchni z kostki brukowej, asfaltowanie, murowanie, tynkowanie, malowanie, malowanie i naprawy znaków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, kamieniarstwo, a mianowicie
montaż elementów kamiennych, wynajem sprzętu budowlanego,
budowanie platform [tarasów], 44 projektowanie ogrodów i krajobrazów, planowanie ogrodów, usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów, projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz
osób trzecich, ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, usługi w zakresie architektury krajobrazu, usługi architektury krajobrazu w zakresie planowania (projektowania) nawierzchni oraz projektowania
elementów betonowych w obszarze ogrodnictwo i kształtowanie
krajobrazu.
(111) 320593
(220) 2015 09 14
(151) 2019 05 10
(441) 2015 12 21
(732) MICHAŁOWSKA AGNIESZKA, Rozgarty, PL.
(540) Akademia Kulinarna Studio A
(540)

(210) 446911

Kolor znaku: ciemnoszary, limonowy
(531) 11.01.04, 26.13.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, organizacja i przeprowadzanie
kursów, warsztatów i instruktaży kulinarnych, nauczanie praktyczne
w zakresie gastronomii, organizacja i przeprowadzanie konkursów
i prezentacji dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i obsługiwanie konferencji, sympozjów, zjazdów, kongresów,
publikowanie poradników, książek, tekstów innych niż reklamowe
także w Internecie, publikowanie elektronicznie on-line nie do pobrania, poradnictwo zawodowe, 42 projektowanie w zakresie działalności gastronomicznej, wzornictwo przemysłowe w zakresie
sztuki kulinarnej, opracowywanie receptur, kompozycji smakowych
i przepisów kulinarnych, tworzenie aplikacji, oprogramowania, portali i stron internetowych w zakresie gastronomii i sztuki kulinarnej.
(111) 320594
(151) 2019 05 13

(220) 2012 10 31
(441) 2013 02 18

(210) 406428
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(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Fundacja TAURON
(540)

Kolor znaku: szary, różowy, zielony, niebieski
(531) 02.07.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane z wyjątkiem etykiet, metek, naklejek, nalepek, przywieszek, zawieszek, wszywek, identyfikatorów,
czasopisma, gazety i publikacje o tematyce związanej z edukacją,
oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją,
ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
oraz promocją i organizacją wolontariatu, 35 aukcje publiczne, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie rezerw żywności, rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami,
akcje o charakterze promocyjnym, usługi zaopatrzenia w żywność dla
osób najuboższych, wspieranie i promowanie działalności na rzecz
dobra publicznego, w tym w zakresie edukacji, oświaty, wychowania,
nauki, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki
i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji wolontariatu, usługi pomocy i doradztwa w zakresie prowadzenia i organizacji
działalności gospodarczej związanej z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki,
opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją
i organizacją wolontariatu, 36 usługi organizowania zbiórki i zbiórka
funduszy na cele dobroczynne na rzecz dobra publicznego, w tym
w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdrowia,
rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu, sponsorowanie
finansowe podmiotów prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych,
instytucji i organizacji prowadzących działalność związaną z edukacją,
oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją,
ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, tworzenie stypendiów
i programów pomocy finansowej dla podmiotów promujących talenty i wybitnie uzdolnione dzieci i młodzież, organizowanie pomocy finansowej na rzecz osób trzecich, 41 organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją,
oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją,
ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
oraz promocją i organizacją wolontariatu, organizowanie seminariów,
sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu edukacji, oświaty, wychowania,
nauki, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki
i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji wolontariatu, organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu
promocji edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu
i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji wolontariatu, usługi w zakresie działalności
oświatowej, dydaktycznej i opieki, w tym prowadzenie przedszkoli
i szkół, usługi w zakresie działalności kulturalnej, w tym organizowanie i prowadzenie koncertów, widowisk, spektakli, przedstawień teatralnych, balów, przyjęć, loterii i innych imprez artystycznych, usługi
muzeów i bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultury,
usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym organizowanie wyjazdów, obozów i innych imprez wakacyjnych i sportowych również
dla dzieci i młodzieży, publikowanie, w tym publikacja elektroniczna
i on-line książek, periodyków i tekstów związanych z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną
środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, 43 rezerwacja zakwaterowania dla
podróżnych, usługi zakwaterowania na obozach wakacyjnych, prowadzenie żłobków, 44 usługi: opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej,
opieki położniczej, pomocy medycznej w tym usługi związane rehabi-
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litacją 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, 45 usługi
w zakresie pomocy i doradztwa prawnego podmiotom prowadzącym działalność związaną z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką,
ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją
wolontariatu.

(111) 320595
(220) 2012 10 31
(210) 406427
(151) 2019 05 13
(441) 2013 02 18
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) TAURONEK
(510), (511) 4 brykiety, paliwa stałe z węgla kamiennego i brunatnego, węgiel kamienny, torf, energia elektryczna, 28 maskotki, zabawki,
35 usługi sprzedaży, w tym sprzedaży hurtowej oraz obrót z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub używając środków telekomunikacji, w tym przez Internet w zakresie paliw stałych, ciekłych,
gazowych, gazów technicznych, energii elektrycznej i cieplnej oraz
produktów pochodnych, ekspertyzy i doradztwo w zakresie promocji projektów urządzeń i instalacji energooszczędnych i ekologicznych, badania rynku w zakresie energetyki, badania opinii publicznej
w zakresie energetyki, badania marketingowe w zakresie energetyki, analizy rynkowe w zakresie energetyki, zestawienia statystyczne
z zakresu energetyki, usługi reklamy i promocji w tym podejmowanie działań mających na celu propagowanie postaw właściwych
moralnie, organizowanie akcji i imprez mających na celu promocję
i propagowanie zdrowego i zgodnego z naturą stylu życia, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, gadżetów reklamowych w tym
koszulek, czapek, maskotek, zabawek, promocja sprzedaży, reklama,
36 sponsorowanie imprez, zawodów, konkursów o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i sportowym, organizowanie imprez i akcji
mających na celu dofinansowywanie domów dziecka i innych placówek o charakterze opiekuńczym, wychowawczym i edukacyjnym,
w tym organizowanie imprez i akcji mających na celu finansowanie
przedsięwzięć o charakterze proekologicznym, organizacja zbiórek
na cele o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i sportowym,
39 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 i cieplną, 40 wytwarzanie
i przetwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej, wytwarzanie pary
wodnej i gorącej wody, uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, recykling odpadków, utylizacja śmieci, rozdzielanie odpadów, spalanie
odpadów, przetwarzanie i rafinacja ropy naftowej, gazu, źródeł energii naturalnej oraz paliw do wytwarzania energii i energii elektrycznej, zimna, ciepła, powietrza i wody, wytwarzanie mocy i energii,
obróbka materiałowa, brykietowanie, przetwórstwo brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego i brunatnego, odzyskiwanie węgla
kamiennego z hałd, wzbogacanie i brykietowanie torfu, 41 edukacja,
organizowanie imprez, konkursów, loterii, akcji, zawodów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rozrywkowym, sportowym, w tym
organizowanie imprez, konkursów, loterii, akcji i zawodów celem
propagowania ekoenergii i postaw proekologicznych, organizowanie i obsługa konferencji, sympozjów, kongresów, balów, koncertów,
seminariów, organizowanie wystaw innych niż reklamowe, organizowanie obozów sportowych, usługi wydawania książek, czasopism,
broszur, 44 usługi medyczne, usługi poradni psychologicznych,
usługi terapeutyczne, usługi wypożyczania sprzętu medycznego,
usługi klinik medycznych, usługi banku krwi, usługi ochrony zdrowia
ludzkiego, usługi promocji zdrowia, pozafinansowe wspieranie osób
w trudnej sytuacji życiowej.
(111) 320596
(220) 2018 01 16
(151) 2019 05 17
(441) 2018 03 26
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.

(210) 481134
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(540) BabyVitt
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło
do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 320597
(220) 2018 11 16
(210) 492761
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) BOCCANERA MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) BOCCANERA
(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 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez
sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych,
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć
światłowodów, usługi związane z portalami internetowymi, usługi
poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za po-
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średnictwem 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) 320598
(220) 2018 12 04
(210) 493422
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 21
(732) Maxima Healthcare Ltd, Seaford, GB.
(540) Laktokol
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, alginiany do celów farmaceutycznych, aminokwasy do celów
medycznych, aminokwasy do celów weterynaryjnych, białkowe
suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, błonnik
pokarmowy, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów
farmaceutycznych, diastaza do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, enzymy
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, estry celulozy do celów farmaceutycznych, etery celulozy do celów farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych,
gumiguta do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata
lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, kolagen do celów
medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecytyna
do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych,
liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych, mąka
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko
pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów
farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemowląt, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, odżywcze suplementy diety,
pasza lecznicza dla zwierząt, pektyna do celów farmaceutycznych,
pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty
chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów
weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne do celów medycznych,
preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do celów farmaceutycznych,
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze
do celów leczniczych, słód do celów farmaceutycznych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy
diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające
siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai,
żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana
do celów medycznych.
(111) 320599
(220) 2018 10 30
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) The Moose Brothers

Nr 8/2019

(540)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.13, 27.05.17, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, 32 piwo, napoje serwatkowe, napoje izotoniczne, napoje owocowe, koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe,
woda gazowana, gazowana woda mineralna, preparaty do produkcji
wody gazowanej, woda gazowana [woda sodowa], 34 zioła do palenia, bloczki bibułki papierosowej, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.
(111) 320600
(220) 2018 10 30
(210) 492196
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) the moose brothers
(510), (511) 32 piwo, napoje serwatkowe, napoje izotoniczne, napoje
owocowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych,
napoje bezalkoholowe, woda gazowana, gazowana woda mineralna,
preparaty do produkcji wody gazowanej, woda gazowana [woda sodowa].
(111) 320601
(220) 2018 08 02
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) infoscan
(540)

(210) 488914

Kolor znaku: czarny, fioletowy, niebieski, różowy
(531) 24.13.09, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 aparatura i narzędzia do analiz medycznych, aparatura, narzędzia i urządzenia do celów diagnostycznych i medycznych,
44 usługi medyczne, usługi dentystyczne, pomoc medyczna, ośrodki
zdrowia, usługi medycyny alternatywnej, akupunktura, hydroterapia, usługi terapeutyczne, porady medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, porady w zakresie farmakologii, usługi diagnostyki
medycznej, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze,
usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych, prowadzenie
szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej.
(111) 320602
(220) 2018 08 02
(151) 2019 04 03
(441) 2018 10 08
(732) INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 488915

(210) 492200
Kolor znaku: fioletowy, niebieski, różowy
(531) 24.13.09, 24.13.17, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura i narzędzia do analiz medycznych, aparatura, narzędzia i urządzenia do celów diagnostycznych i medycznych,

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

44 usługi medyczne, usługi dentystyczne, pomoc medyczna, ośrodki
zdrowia, usługi medycyny alternatywnej, akupunktura, hydroterapia, usługi terapeutyczne, porady medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, porady w zakresie farmakologii, usługi diagnostyki
medycznej, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecznicze,
usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych, prowadzenie
szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej.

(111) 320603
(220) 2018 08 02
(210) 488924
(151) 2019 04 11
(441) 2018 10 01
(732) DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA, Szaniec, PL.
(540) Dr Duda PSORINOKOSMETYKI
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki
do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów
farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, zioła lecznicze, borowina lecznicza, suplementy diety.
(111) 320604
(220) 2018 08 02
(210) 488926
(151) 2019 04 11
(441) 2018 10 01
(732) DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA, Szaniec, PL.
(540) PSORINOKOSMETYKI
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki
do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów
farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, zioła lecznicze, borowina lecznicza, suplementy diety.
(111) 320605
(220) 2018 08 07
(210) 489113
(151) 2019 04 05
(441) 2018 11 19
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) KULKI ENERGII
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wafle, wafle nadziewane, pierniki, praliny.
(111) 320606
(151) 2019 04 04

(220) 2018 08 24
(441) 2018 10 01

(210) 489672

2575

(732) KAMIŃSKI ANDRZEJ, Polanica Zdrój, PL.
(540) BUKOWY PARK HOTEL MEDICAL SPA
(540)

(531) 01.01.01, 05.01.16, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne.
(111) 320607
(220) 2018 08 28
(210) 489835
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 03
(732) NIEDŹWIEDŹ MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE BARBARA 1, Człuchów, PL.
(540) Basia
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 16 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 foli 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 foliowe do pakowania, 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, arkusze foliowe inne niż do pakowania, 21 przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego oraz pojemniki nie z metali szlachetnych
i nie pokrywane nimi, grzebienie, gąbki, gąbki do celów domowych,
gąbki toaletowe, do mycia naczyń, gąbki do mycia samochodów,
zmywaki, druciaki dla gospodarstwa domowego, ircha do czyszczenia, miotły, miotełki do usuwania kurzu z mebli, mopy, kije do mioteł
i mopów, artykuły do czyszczenia, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do wycierania kurzu, ścierki, ścierki i ściereczki z mikrofibry, ścierki
z mikrowłókna, mikrowłókniny do czyszczenia i polerowania rożnych
powierzchni, ścierki do mycia podłóg, szmatki do czyszczenia, wiadra,
zmiotki, szufelki do zbierania okruchów, ściereczki gospodarcze suche,
szmatki i ściereczki do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do polerowania, ściereczki do szyb, ściereczki do przecierania okularów, ściereczki antystatyczne do użytku
domowego, ściereczki do wycierania i do ścierania kurzu, ściereczki
ochronne do prasowania, ściereczki do mycia naczyń, ścierki do osuszania szkła, ściereczki do mycia garnków, 24 ściereczki bawełniane,
ściereczki jednorazowe, ściereczki toaletowe do mycia się, ściereczki
bawełniane higieniczne, suche ściereczki bawełniane do demakijażu,
ręczniki, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować hurtowniach, sklepach i na stronie
internetowej wyspecjalizowanej w sprzedaży przyborów kuchennych
i gospodarstwa domowego, sprzętu i artykułów do mycia czyszczenia
i sprzątania, opakowań, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku.
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(111) 320608
(220) 2018 09 07
(210) 490280
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 03
(732) CZEKAŃSKI KONRAD K&C SUPPLY, Strażów, PL.
(540) U WÜBER
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.07, 01.15.03
(510), (511) 7 elektronarzędzia, wiertarki, wiertarko-wkrętarki,
młotkowiertarki, szlifierki, opalarki, pilarki, śrubokręty elektryczne,
wkrętarki elektryczne, piły wyrzynarki o napędzie elektrycznym,
mieszarki, frezarki, przecinarki, odkurzacze, gwoździarki, wiertła jako
części maszyn, gwinciarki, kompresory, kosiarki, kosiarki elektryczne
do trawy, kosiarki spalinowe, obrabiarki do metalu, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, narzędzia ręczne o napędzie innym niż
ręczny, narzędzia jako części maszyn, nitownice jako maszyny, noże
elektryczne, nożyce elektryczne, piły jako maszyny, piły o napędzie
innym niż ręczny, piły łańcuchowe, pistolety do malowania, polerki
jako maszyny i urządzenia elektryczne, strugarki elektryczne, szlifierki, świdry, śrubowkręty elektryczne, tokarki, wycinarki jako maszyny,
pompy, kompresory, wentylatory, spawarki i lutownice, 8 narzędzia
i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne nieelektryczne, brzeszczoty pił, dłuta, dziurkacze rewolwerowe, frezy jako
narzędzia, gwintownice jako narzędzia, imadła, kielnie, kleszcze
do osadzania kołków, klucze jako narzędzia, klucze nasadowe, kombinerki, kosiarki ręczne ogrodowe, krążki czepne, łomy, młoty, młotki, nożyce, nitownice ręczne, napinacze jako narzędzia obsługiwane
ręcznie, obcęgi, ostrzarki ręczne, pilniki obsługiwane ręcznie, piły
ręczne, pistolety ręczne do malowania, pistolety ręczne do pianki
montażowej, przecinaki jako narzędzia ręczne, punktaki, przyrządy
ręczne do szlifowania i polerowania, rozwiertaki, sekatory, siekiery,
skrobaki, strugi do drewna, szpachle, szczypce, śrubokręty, świdry,
tarcze szlifierskie, tarcze ścierne, ścierne narzędzia ręczne, ubijaki
jako narzędzia, wiertła, obsługiwane ręcznie piły i wyrzynarki.
(111) 320609
(220) 2018 10 31
(210) 492217
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 27
(732) NAKONIECZNY PIOTR BONUM CONSULTING, Lublin, PL.
(540) HALO SENIOR
(510), (511) 9 przyrządy i instrumenty do kontroli (monitorowania),
urządzenia i przyrządy do sygnalizacji, urządzenia i przyrządy do ratowania życia, alarmy, nadajniki sygnałów elektronicznych, panele
sygnału, opaski (bransoletki) telemedyczne, telemetryczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym przez Internet towarów: przyrządy
i instrumenty do kontroli (monitorowania), urządzenia i przyrządy
do sygnalizacji, urządzenia i przyrządy do ratowania życia, alarmy,
nadajniki sygnałów elektronicznych, panele sygnału, opaski (bransoletki] telemedyczne, telemetryczne.
(111) 320610
(220) 2016 07 19
(151) 2019 05 20
(441) 2016 09 12
(732) BARNAŚ PATRYK BITLOGIC, Warszawa, PL.
(540) iSmoking Wszystko do palenia
(540)

(210) 459265

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, czarny, biały, żółty,
jasnożółty, różowy
(531) 02.01.01, 02.01.19, 26.01.01, 26.01.04, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 34 bloczki bibułki papierosowej, ustniki do papierosów
i cygar z bursztynu, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara, gilotynki do cygar, cygaretki, cygarnice, cygarnice,
cygarniczki, ustniki do cygarniczkek, fajki, fajki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki, filtry do papierosów, zbiorniki na gaz
do zapalniczek, gilotynki do cygar, papier higroskopijny do fajek,
humidory, kamienie do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa, papierosy, bloczki bibułki do papierosów,
filtry do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, ustniki papierosowe, papierosy zawierające substytuty tytoniu,
nie do celów leczniczych, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabaka, tabakierki, tytoń, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń,
ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki papierosów, ustniki
z bursztynu do papierosów i cygar, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, woreczki na tytoń, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, zapałki, pudełka na zapałki,
zioła do palenia, tytoń do żucia.

(111) 320611
(220) 2014 12 02
(151) 2019 04 03
(441) 2015 03 16
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ochrona Internetu
(540)

(210) 436318

(531) 24.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia systemów ochrony ograniczających dostęp
sieci zewnętrznych do sieci wewnętrznych, firewalle jako oprogramowanie, oprogramowanie typu zapory sieciowe, sprzęt komputerowy chroniący urządzenia lub sieci przed nieuprawnionym dostępem lub wirusami, firewalle sprzętowe, oprogramowanie i urządzenia zabezpieczające
urządzenia, sieci lub dane, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, łączeniu, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub
kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi skomputeryzowanego przechowywania i weryfikacji danych, usługi przechowywania danych elektronicznych w różnych lub jednej lokalizacji na kilku lub na jednym nośniku,
usługi przechowywania danych elektronicznych w systemach rozproszonych, mianowicie w zbiorze niezależnych urządzeń technicznych takich jak komputery, połączonych w jedną logiczną całość, usługi zarządzania i administracji danymi, usługi zdalnego dostępu do danych
elektronicznych, usługi w zakresie: reklamy, działalności informacyjnej,
badania rynku, telefonicznego udzielania informacji, organizacji wystaw
lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, internetowych
i elektronicznych: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe,
dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem,

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje
elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on-line z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie
cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane
z plików MP3, odtwarzacze plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz
aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych,
adaptery do telefonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania
i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia
i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste,
anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy
nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo), aparaty radiowe, elektryczne
aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowania in-vivo),
sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy
optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy,
bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy,
elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne
urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane
na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze,
karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea
jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pompony, portfele, postery, potykacze,
radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne,
samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki
skórzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody
perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany,
zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary:
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi polegające na transkrypcji pisemnych informacji (komunikatów), 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu konta poprzez
telefon i Internet, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności
radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów
satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania
dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji
radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi
w zakresie gromadzenia i przekazywania aktualności informacyjnych
z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet,
zapewnianie dostępu do danych, w tym informacji, przechowywanych
w formie elektronicznej, usługi w zakresie zdalnego udostępniania danych elektronicznych, zarządzanie zdalnym dostępem do danych elektronicznych, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
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z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi polegające na transmisji pisemnych informacji (komunikatów), usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu:
zlecenia usług dotyczących zawierania umów bankowych, kredytowych, otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, świadczenia usług bankowych,
kredytowych, zawierania umów pośrednictwa, umów kupna-sprzedaży, umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych, umów bankowych
oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania umów z branży telekomunikacyjnej, usługi wirtualnych sieci polegające na umożliwianiu
dostępu do zasobów za pośrednictwem wirtualnych sieci, transmisji
danych w sieciach wirtualnych, zarządzaniu ruchem w sieciach wirtualnych polegającym na kierowaniu przepływem danych i kontroli przepływu danych w sieciach wirtualnych, w tym zarządzaniu dostępami
do sieci oraz przepływnością sieci wirtualnych, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, 42 projektowanie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe,
uaktualnianie oprogramowania komputerowego, przetwarzanie kopii
bezpieczeństwa danych z systemów komputerowych, konfiguracja, instalacja i integracja komputerów i programów komputerowych, wynajmowanie obszarów pamięci serwera, wynajmowanie oprogramowania
komputerowego i serwerów komputerowych, dostarczanie za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub w punktach sprzedaży
programów komputerowych, konsultacje w dziedzinie oprogramowania komputerowego i komputerów, konserwacja oprogramowania
komputerowego, odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, dostarczanie on-line operacyjnego oprogramowania komputerowego nieściągalnego, konsultacje w dziedzinie sieci i aplikacji w chmurze obliczeniowej,
usługi komputerowe, w zakresie integracji środowisk prywatnej i publicznej chmury obliczeniowej, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie chmury obliczeniowej, usługi chmury obliczeniowej, usługi w zakresie migracji danych, hosting stron i portali internetowych, usługi
w zakresie zabezpieczeń komputerowych, usługi doradztwa w zakresie
zabezpieczeń komputerowych, zdalny monitoring systemów komputerowych, usługi w zakresie komputerowej ochrony antywirusowej, usługi
doradztwa w zakresie ochrony antywirusowej, usługi diagnozowania
usterek programów komputerowych i sprawdzania wirusów, dostarczanie za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub w punktach
sprzedaży oprogramowania antywirusowego, weryfikacja połączeń
między komputerami, usługi badawcze dla osób trzecich dotyczące telekomunikacji i sieci telekomunikacyjnych.

(111) 320612
(220) 2018 12 11
(210) 493702
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) ULTRAFLEX
(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 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) 320613
(220) 2018 11 20
(210) 492870
(151) 2019 04 09
(441) 2018 12 27
(732) INSTYTUT KOGNITYWISTYKI M. BENNEWICZ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Certyfikowany Kognitywny Coach Mentor Superwizor
Edukator Trener Tutor
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 02.09.23, 27.05.01, 26.11.13, 29.01.01
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki],
fotografie [wydrukowane], gazety, kalendarze, karty, katalogi, komik-
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sy, książki, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki [notesy], obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy
i zdjęcia, publikacje drukowane, segregatory na luźne kartki, szablony [artykuły piśmienne], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[zestawy], torby papierowe, ulotki, zeszyty do pisania lub rysowania,
35 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, produkcja filmów
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, publikowanie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, 41 doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy
korespondencyjne, 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
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy,
produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone
przez galerie sztuki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie opracowania graficznego
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 320614
(220) 2018 11 19
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) SAWA JOANNA, Warszawa, PL.
(540) PAKA ZWIERZAKA
(540)

(210) 492832

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 19.01.03, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna artykułów dla zwierząt-pożywienia, zabawek, preparatów do pielęgnacji, książek o tematyce dotyczącej zwierząt.

Nr 8/2019

(540) WoodyKnows
(510), (511) 5 plastry, plastry do celów medycznych, 9 maski do oddychania (inne niż do sztucznego oddychania), filtry do masek do oddychania, maski ochronne, zaciski do nosa dla nurków i pływaków,
filtry do nosa (nosowych/donosowych), filtry do filtrów do nosa
(nosowych/donosowych), ekspandery (rozszerzacze/rozwieracze)
do nosa (nosowe/donosowe), 25 maski na oczy do spania.
(111) 320617
(220) 2018 11 19
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) SAWA JOANNA, Warszawa, PL.
(540) PAKA ZWIERZAKA
(540)

(210) 492822

Kolor znaku: różowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 19.01.03, 03.01.06, 03.01.08,
03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna artykułów dla zwierząt-pożywienia, zabawek, preparatów do pielęgnacji, książek o tematyce dotyczącej zwierząt.
(111) 320618
(220) 2018 11 07
(210) 492454
(151) 2019 04 24
(441) 2019 01 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PROFAST MAJEK,
STACHECKI, WOŚ SPÓŁKA JAWNA, Komorniki, PL.
(540) Oh! Fresh Cloud REFRESHENER
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.11, 24.17.04
(510), (511) 3 knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, spraye
zapachowe do odświeżania tkanin, środki odświeżające powietrze
[zapachowe], preparaty do czyszczenia i odświeżania, 5 preparaty
do odświeżania powietrza, samochodowe odświeżacze powietrza,
odświeżacze do ubrań i tkanin, odświeżacze powietrza, odświeżacze
powietrza w sprayu, spraye odświeżające do pomieszczeń, wkłady
do odświeżaczy powietrza, 11 elektryczne dozowniki odświeżaczy
powietrza, systemy dozujące odświeżacze powietrza, urządzenia
do odświeżania powietrza, wtyczki do odświeżaczy powietrza.
(111) 320619
(220) 2018 10 09
(210) 491454
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 14
(732) MAZUR B., MAŁACHOWSKI M., FICYGOWSKI P. STILL
ACADEMY OF OSTEOPATHY SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) STILL ACADEMY OF OSTEOPATHY
(540)

(111) 320615
(220) 2018 11 19
(210) 492829
(151) 2019 04 11
(441) 2018 12 27
(732) SAWA JOANNA, Warszawa, PL.
(540) paka zwierzaka
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna artykułów dla zwierząt-pożywienia, zabawek, preparatów do pielęgnacji, książek o tematyce dotyczącej zwierząt.
(111) 320616
(220) 2018 11 21
(210) 492930
(151) 2019 04 18
(441) 2019 01 03
(732) WOODYKNOWS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.

Kolor znaku: złoty, biały, granatowy
(531) 03.07.17, 24.01.15, 24.01.20, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 320620
(220) 2018 10 09
(210) 491455
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 14
(732) MAZUR B., MAŁACHOWSKI M., FICYGOWSKI P. STILL
ACADEMY OF OSTEOPATHY SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) STILL ACADEMY OF OSTEOPATHY
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 320621
(220) 2018 10 23
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 21
(732) D-Mobility Worldwide a.s., Praga, CZ.
(540) anytime
(540)

(210) 491946

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia o wysokiej częstotliwości, urządzenia
zdalnie sterowane, urządzenia do nagrywania dźwięku, nadajniki
dźwięku, symulatory do sterowania lub kontroli środków transportu, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, płytki z układami scalonymi, urządzenia
do kontroli prędkości środków transportu, urządzenia nawigacyjne,
urządzenia do pojazdów [komputery pokładowe], 35 przeprowadzanie analiz kosztów, audyt komercyjny, usługi agencji personalnych,
prowadzenie zautomatyzowanych baz danych, prowadzenie rejestrów, określanie opinii publicznej, prowadzanie badań rynkowych,
dostarczanie informacji biznesowych, udzielanie informacji i porad
handlowych konsumentom, badania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badania koniunktury rynkowej, badania marketingowe, rekrutacja pracowników, konsultacje w zakresie organizacji obiektów gospodarczych, konsultacje w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, 37 mycie środków transportu, obsługa
techniczna środków transportu, polerowanie środków transportu,
usługi assistance w razie awarii lub uszkodzenia środków transportu, naprawy i obsługa techniczna samochodów, 38 zapewnienie
zdalnej komunikacji, zapewnianie dostępu do baz danych, przekazywanie informacji, przekazywanie informacji i wyświetlanie przy
pomocy komputera, przekazywanie plików cyfrowych, połączenia
przy użyciu terminali komputerowych, telekomunikacyjne usługi
trasowania i połączenia, usługi transmisji danych, 39 usługi rezerwacji środków transportu, usługi przekazywania informacji w zakresie
transportu i przewozów, transport samochodowy, wynajem samochodów i innych środków transportu, usługi kierowców, usługi przewozowe, przechowywanie danych lub dokumentów w urządzeniach
elektronicznych, 42 analizy zestawów komputerowych, instalacja
programów komputerowych, konsultacje w zakresie projektowania
stron internetowych, konsultacje w dziedzinie technologii informatycznych, konsultacje w zakresie oprogramowania komputerowego,
kontrole stanu technicznego samochodów, aktualizacje programów
komputerowych, monitorowanie zestawów komputerowych ze zdalnym dostępem, dostarczanie oprogramowania komputerowego
jako usługa, obsługa oprogramowania, określanie autentyczności
dzieł sztuki, dostarczanie informacji w zakresie technologii komputerowej i programowania za pośrednictwem stron internetowych,
wynajem oprogramowania komputerowego, lokalizacja komputerowych stron internetowych, rozmieszczenie serwerów, projektowanie
i tworzenie oprogramowania, projektowanie i obsługa techniczna
stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie programów
komputerowych, kopiowanie programów komputerowych, usługi
zdalnego zapasowego kopiowania danych, usługi doradztwa w zakresie technologii informacyjnych, usługi konsultingowe w zakresie
technologii telekomunikacyjnych.
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(111) 320622
(220) 2018 10 04
(210) 491258
(151) 2019 05 22
(441) 2019 01 14
(732) TNS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) POMORSKIE CENTRUM MIĘSNE K &K
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z wyrobami mięsnymi i ich przetworami, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne handlowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne.
(111) 320623
(220) 2018 12 05
(210) 493499
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) HETMAN-KRAJEWSKA JOANNA KANCELARIA PRAWNICZA
PATRIMONIUM, Warszawa, PL.
(540) PATRIMONIUM
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne w zakresie mediacji, mediacje,
usługi prawne pro bono, usługi adwokatów, usługi radców prawnych, usługi asystentów prawnych, usługi rzeczników patentowych,
doradztwo prawne, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne
związane z prawami konsumenta, doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, egzekwowanie
praw do własności intelektualnej, ochrona własności intelektualnej,
licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich jako
usługi prawne, prawne administrowanie licencjami, badania prawne,
badania w zakresie własności intelektualnej, porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne w zakresie franchisingu, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, sporządzanie ekspertyz prawnych.
(111) 320624
(220) 2018 12 11
(210) 493730
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) KASPERSKA JUSTYNA JUST INTERIORS, Gdynia, PL.
(540) JUSTINTERIORS
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, niebieski, różowy
(531) 26.15.09, 26.04.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 42 usługi projektowania, projektowanie budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie wnętrz budynków, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych,
usługi w zakresie projektowania domów, projektowanie przestrzeni
biurowych, projektowanie hoteli, usługi projektowania w zakresie
restauracji, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, projektowanie
wnętrz komercyjnych, projektowanie wnętrz publicznych, projektowanie kuchni, projektowanie łazienek, usługi architektury wnętrz,
usługi doradcze z zakresu architektury, projektowanie dekoracji
wnętrz, usługi projektowania mebli, usługi projektowania w zakresie
umeblowania, usługi projektowe w zakresie tkanin dekoracyjnych,
projektowanie tapet, nadzór i inspekcja techniczna, doradztwo projektowe, zarządzanie projektami architektonicznymi.
(111) 320625
(220) 2018 08 29
(210) 489909
(151) 2019 05 08
(441) 2018 12 10
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) winvigor
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze,
tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze
i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekar-
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skie, kosmetyki lecznicze, oleje lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody
lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych,
nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole
do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran,
preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały
opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne.

(111) 320626
(220) 2018 11 30
(210) 493308
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA, Tarnów, PL.
(540) SKLEPOGRODNICZY.PL
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 05.05.20, 05.03.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej prowadzone
drogą on-line i przez sklepy stacjonarne towarów w zakresie zaopatrzenia ogrodniczego i rolniczego, w szczególności środki ochrony
roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
rolnictwie i leśnictwie, komposty, oborniki, nawozy i produkty
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
chemikalia do użytku w basenach, preparaty i artykuły do tępienia
szkodników, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz
ich części, filtry do maszyn, kosiarki [maszyny], kosy [maszyny], elektryczne kosy ogrodowe, kosiarki do trawy, kosiarki ogrodowe ręczne, podkaszarki ręczne, zamiatarki do trawników [maszyny], pompy
ogrodowe, elektryczne pompy ogrodowe, opryskiwacze ogrodnicze, dmuchawy [maszyny], odkurzacze, glebogryzarki, odśnieżarki, pilarki do drewna, traktory ogrodnicze, traktory do trawników,
opryskiwacze [maszyny] rolnicze, opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu,
siewniki, nożyce ogrodnicze, piły, sekatory, kultywatory [maszyny],
kultywatory ręczne, zraszacze, widły, grabie, łopaty, siekiery, szczotki
do trawników, artykuły rolnicze, grille, przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
domki dla ptaków, klatki dla zwierząt, skrzynki lęgowe dla zwierząt,
karmniki dla ptaków, stojaki na paszę, karmy i pasze dla zwierząt, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, utensylia kuchenne,
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, wyroby szklane malowane, szklane słoje [gąsiory], szczotki i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, nakrycia głowy, obuwie, odzież
robocza, płody rolne, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, sadzonki, trawy [rośliny], produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt, donice na rośliny, doniczki na kwiaty, stojaki na doniczki z kwiatami, podstawki pod doniczki na kwiaty spodki], kwietniki, konewki,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z zakresu zaopatrzenia
ogrodniczego i rolniczego, w szczególności środków ochrony roślin,
nawozów, nasion, maszyn rolniczych, maszyn ogrodniczych, artykułów rolniczych, artykułów ogrodniczych pozwalające nabywcy
je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach detalicznych zaopatrzenia ogrodniczego i rolniczego, jak również przy wykorzystaniu
środków telekomunikacji, w tym za pośrednictwem Internetu.
(111) 320627
(220) 2018 11 30
(210) 493309
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, PL.
(540) Fund Alert
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, niebieski, fioletowy, różowy
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 35 usługi dotyczące public relations, usługi reklamowe
świadczone za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, analizy
i badania rynku w sprawach związanych z finansami i ubezpieczeniami, internetowa platforma informacyjno-edukacyjna, 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, zarządzanie finansami i inwestycjami kapitałowymi związanymi z działalnością ubezpieczeniową, usługi bankowe
w tym również z dostępem przez Internet, usługi udzielania kredytów, pożyczek ratalnych, pożyczek pod zastaw, usługi w zakresie
gromadzenia środków i ich lokat, usługi w zakresie udzielania gwarancji bankowych, doradztwo w zakresie oceny i wyboru przez osoby
fizyczne i podmioty gospodarcze optymalnej formy ubezpieczenia,
obrót akcjami i papierami wartościowymi, brokerstwo ubezpieczeniowe, usługi w ramach prowadzonych agencji ubezpieczeniowych,
rozpowszechnianie informacji o usługach bankowych i ubezpieczeniowych.

(111) 320628
(220) 2018 11 30
(210) 493310
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP, Warszawa, PL.
(540) Fund Alert
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, niebieski, fioletowy, różowy
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi dotyczące public relations, usługi reklamowe
świadczone za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, analizy
i badania rynku w sprawach związanych z finansami i ubezpieczeniami, internetowa platforma informacyjno-edukacyjna, 36 usługi w zakresie ubezpieczeń, zarządzanie finansami i inwestycjami kapitałowymi związanymi z działalnością ubezpieczeniową, usługi bankowe
w tym również z dostępem przez Internet, usługi udzielania kredytów, pożyczek ratalnych, pożyczek pod zastaw, usługi w zakresie
gromadzenia środków i ich lokat, usługi w zakresie udzielania gwarancji bankowych, doradztwo w zakresie oceny i wyboru przez osoby
fizyczne i podmioty gospodarcze optymalnej formy ubezpieczenia,
obrót akcjami i papierami wartościowymi, brokerstwo ubezpieczeniowe, usługi w ramach prowadzonych agencji ubezpieczeniowych,
rozpowszechnianie informacji o usługach bankowych i ubezpieczeniowych.
(111) 320629
(220) 2018 12 16
(210) 493977
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) MAGNEZYTY GROCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Grochowa, PL.
(540) STEELMAG MSK
(510), (511) 1 magnezyty.
(111) 320630
(220) 2018 11 29
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) MISZCZAK EDWARD, Witkowice Nowe, PL.
(540) OFF CAMERA
(540)

(210) 493266

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 płyty CD, płyty DVD i elektroniczne nośniki dźwięku,
obrazu i multimediów, publikacje elektroniczne, dzwonki do telefonów komórkowych jako software ładowalny lub zapisane na nośnikach, ekrany projekcyjne, filmy fabularne, filmy dokumentalne, filmy
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animowane, gry komputerowe jako software ładowalny lub zapisane
na nośnikach, gry elektroniczne jako software ładowalny lub zapisane na nośnikach, urządzenia i aparatura służąca do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, aplikacje
mobilne, aplikacje do pobrania, 16 afisze, broszury, czasopisma, druki, dzienniki, foldery, formularze, fotografie, gazety, kalendarze, kartki
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, katalogi, książki, nalepki, notesy, obrazy, papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, periodyki, plansze, plakaty reklamowe, prospekty,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, torby i torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), znaczki okolicznościowe, znaczki
pocztowe, 28 gry, zabawki i sprzęt sportowy ujęte w tej klasie, 35 usługi w zakresie produkcji reklam, usługi wykonywane przez agencje
reklamowe, w tym reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, kinowa
i internetowa, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi menedżerskie, usługi rozlepiania
plakatów reklamowych, usługi dotyczące zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamowych,
usługi organizacji pokazów w celach handlowych i reklamowych, usługi organizacji i prowadzenia kampanii reklamowych, usługi dotyczące
zarządzania profesjonalną działalnością artystyczną, wynajmowanie
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe, administrowanie hotelami, usługi w zakresie promocji filmów oraz wydawnictw związanych
z filmem, 38 usługi w zakresie obsługi przekazu dźwięku i obrazu, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku i obrazu, prowadzenie transmisji radiowych, telewizyjnych i za pomocą sieci informatycznych, usługi przekazywania informacji przez serwisy informacyjne,
41 usługi dotyczące produkcji i montażu audycji, programów, filmów
i publikacji multimedialnych, organizowanie widowisk, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie pokazów, organizowanie imprez artystycznych, estradowych, organizowanie i obsługa zjazdów, seminariów, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne, organizowanie, prowadzenie i obsługa
festiwali, w tym festiwali filmowych, organizowanie i prowadzenie
przeglądów filmowych i targów filmowych, impresariat, organizowanie plebiscytów o charakterze rozrywkowym lub edukacyjnym, usługi
dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie tych publikacji za pośrednictwem Internetu, usługi
rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, usługi wynajmu dekoracji, kostiumów i rekwizytów oraz pomieszczeń do celów
rozrywkowych, usługi wynajmu sprzętu telewizyjnego, radiowego,
kinematograficznego, wypożyczanie filmów, wypożyczanie kamer
wideo, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatury oświetleniowej, tłumaczenia, usługi prowadzenia
serwisów internetowych o charakterze rozrywkowym lub edukacyjnym, 42 administrowanie stronami internetowymi, usługi udostępniania plików on-line, opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, badania w dziedzinie usług medialnych, wypożyczanie
oprogramowania, usługi utrzymywania i udostępniania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS), 45 zarządzanie prawami
autorskimi, usługi administrowania prawami własności intelektualnej,
udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(111) 320631
(220) 2015 08 24
(151) 2018 05 30
(441) 2015 11 23
(732) ELIKSIR-PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chobienice, PL.
(540) acti>witamina c
(540)

(210) 446243

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów medycznych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy mineralne
do żywności, preparaty witaminowe, środki żywności do celów medycznych.
(111) 320632
(151) 2019 05 21

(220) 2018 12 09
(441) 2019 02 04

(210) 493592
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(732) LUCZEK KRZYSZTOF, Wejherowo, PL.
(540) PO PIEROGU
(540)

(531) 02.01.01, 02.01.11, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 30 potrawy na bazie mąki, przekąski słone na bazie mąki,
gotowe potrawy na bazie makaronu, świeże makarony, kluski i pierogi, pierożki na bazie mąki, świeże pierożki, pierożki ravioli, pierożki
rybne, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], empanada (nadziewany pieróg), ryżowe pierożki, chińskie pierożki Jiaozi [pierogi],
pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym (won ton), pierożki w stylu
koreańskim [mandu], pierożki z krewetkami, shao mai [chińskie pierożki], naleśniki, placki, paszteciki, mięso zapiekane w cieście, warzywa w cieście, tarty (słodkie lub słone), warzywa w cieście, ciasta
drożdżowe z nadzieniem z mięsa, ciasta drożdżowe z nadzieniem
z warzyw, bagietki z nadzieniem, knedle, smażone kluski, gotowe
desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze],
gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi kateringowe, przygotowywanie posiłków i napojów,
serwowanie jedzenia i napojów, usługi świadczone przez bary bistro, usługi barów i restauracji, bary szybkiej obsługi [snack-bary],
usługi kawiarni, usługi w zakresie kafeterii, wynajmowanie sal na zebrania, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, usługi w zakresie
udostępniania oraz zapewniania obiektów i sprzętu na bankiety
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, wynajem pomieszczeń na przyjęcia i uroczystości towarzyskie, organizacja cateringu
na imprezy urodzinowe, organizowanie bankietów, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów].
(111) 320633
(220) 2018 12 09
(210) 493595
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) MASZOŃSKI LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sulęcin, PL.
(540) M
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, usługi
administrowania działalnością gospodarczą w dziedzinie transportu,
usługi zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], zarządzanie planami dotyczącymi preferowanych dostawców, usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie pojazdów samochodowych i motocykli, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie pojazdów samochodowych i motocykli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części do pojazdów
samochodowych i motocykli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
części do pojazdów samochodowych i motocykli, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów do pojazdów samochodowych
i motocykli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie maszyn budowlanych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maszyn budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
sprzętu do robót ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
sprzętu do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
materiałów budowlanych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ma-
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teriałów budowlanych, 37 naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
samochodów, instalowanie części do pojazdów, serwisowanie pojazdów dostawczych, usługi warsztatów naprawy pojazdów, usługi
w zakresie montażu opon, czyszczenie i mycie samochodów, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, przygotowywanie terenu pod budowę, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów
budowlanych i służących do rozbiórki, usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, wypożyczanie maszyn budowlanych,
wypożyczanie maszyn do robót ziemnych, wypożyczanie urządzeń
stosowanych w budownictwie, udzielanie informacji w związku
z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa maszyn
budowlanych i sprzętu budowlanego, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych,
39 usługi transportowe, usługi transportu drogowego, usługi transportu pojazdami silnikowymi, usługi spedycyjne, usługi dostawcze,
usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi
w zakresie udostępniania informacji dotyczących transportu, usługi
w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie transportu towarów,
usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu
towarów, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, odbiór,
transport i dostawa towarów, usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie
przyczep samochodowych, transport pasażerski, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, udzielanie informacji dotyczących
transportu ładunku, udzielanie porad związanych z usługami spedycyjnymi, logistyka transportu, planowanie tras [usługi nawigacyjne],
nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), usługi doradcze
w zakresie nawigacji, śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja
o transporcie], udzielanie informacji dotyczących warunków drogowych i ruchu drogowego, usługi pomocy drogowej [transport], usługi holowania pojazdów, udostępnianie parkingów i usługi związane
z parkowaniem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych
i garaży dla pojazdów, parkowanie i przechowywanie pojazdów,
usługi składowania, usługi przeładunkowe, transport i składowanie
towarów, usługi rozładowywania i przepakowywania, pakowanie
i opakowywanie towarów, załadunek i rozładunek towarów, magazynowanie towarów, usługi związane z magazynowaniem towarów,
wynajem miejsc magazynowych, wynajem obiektów i urządzeń magazynowych.

(111) 320634
(220) 2018 10 25
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 21
(732) DEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Karnieszewice, PL.
(540) dega PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI
(540)

(210) 491997

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny, biały, beżowy
(531) 20.05.16, 25.01.01, 26.04.04, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 galaretki rybne, gotowe dania składające się głównie
z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), kiełbaski rybne, kotlety rybne, posiłki chłodzone przygotowane z ryb,
posiłki gotowane składające się głównie z ryb, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z owoców morza, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, pasty rybne i z owoców morza,
gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, konserwy
rybne, pulpety rybne, przystawki gotowe do spożycia, składające
się przede wszystkim z owoców morza, przeciery rybne, produkty
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z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, paluszki rybne, opiekane
kotleciki z pasty rybnej w kształcie rurek [chikuwa], ryby solone, ryby
marynowane, pasty z ryb wędzonych, 30 kanapki z filetem z ryby,
gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa,
ryby lub warzyw, kanapki z rybą, ryba w cieście, wyroby piekarnicze
z warzywami i rybami, zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw.

(111) 320635
(220) 2018 08 22
(210) 489643
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) World Trade Centers Association, Inc., Nowy Jork, US.
(540) WORLD TRADE CENTER
(510), (511) 35 organizacja targów handlowych, wystaw, pokazów,
zjazdów, warsztatów i konferencji w celach handlowych lub reklamowych, ekonomiczne prognozy, doradztwo biznesowe związane z importem i eksportem i inne doradztwo biznesowe, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, wynajem maszyn biurowych i sprzętu sekretarskiego, usługi sekretarskie, maszynopisania, przetwarzania tekstu, wykonywania fotokopii i odbierania telefonów, udostępnianie
statystyk handlowych i biznesowych i innych porównywalnych informacji biznesowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
reklama i reklamowanie towarów i usług osób trzecich, udostępnianie
komputerowej bazy danych online zawierającej międzynarodowe informacje handlowe, usługi zarządzania biurowego, rachunkowość,
powielanie dokumentów, biura pośrednictwa pracy, komputerowe
zarządzanie plikami, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi wspomagające dla przedsiębiorstw gospodarczych, usługi marketingowe
i reklamowe, usługi wsparcia w zakresie marketingu i reklamy, dostarczanie informacji handlowych, usługi w zakresie prowadzenia handlu,
usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, organizowanie i udostępnianie możliwości do nawiązania współpracy pomiędzy firmami i partnerami biznesowymi
oraz zarządzanie nimi, zarządzanie, prowadzenie i organizowanie spotkań biznesowych i imprez w celu nawiązywania kontaktów w celach
handlu międzynarodowego, inwestycyjnych, finansowych i biznesowych, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych związanych z kupowaniem i sprzedażą produktów i usług, usługi
w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, usługi public relations,
analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej,
przygotowanie i sporządzanie raportów handlowych, udzielanie informacji i rekomendacji związanych z handlem zagranicznym, usługi zarządzania w działalności gospodarczej związane z organizowaniem
firm, rozwojem firm i zarządzaniem nimi, udzielanie informacji, porad
i rekomendacji związanych z organizowaniem firm, rozwojem firm i zarządzaniem nimi, identyfikowanie, poszukiwanie i generowanie szans
biznesowych i możliwości na rzecz osób trzecich, gromadzenie izb
handlowych, stowarzyszeń handlowych, agencji rozwoju regionalnego i firm w celu analizowania nowych możliwości biznesowych, usługi
doradztwa biznesowego w celu pomocy i wsparcia relacji handlowych
i inwestycji handlowych, administrowanie programów członkowskich,
w ramach których świadczone są wszystkie wyżej wymienione usługi,
usługi świadczone przez stowarzyszenia, mianowicie popieranie i promowanie międzynarodowych kontaktów biznesowych, administrowanie planów członkowskich w dziedzinie handlu międzynarodowego, organizacji i prowadzenia targów kulturalnych i edukacyjnych,
wystaw, pokazów, zjazdów, konferencji i warsztatów w dziedzinie handlu międzynarodowego, tłumaczeń, tłumaczeń ustnych, edukacji, organizowania szkoleń, zajęć rozrywkowych, sportowych i kulturalnych,
usług edukacyjnych i rozrywkowych, usług rozrywkowych i edukacyjnych, mianowicie udostępniania materiałów tekstowych, wideo, audio
i multimedialnych, usług rozrywkowych i edukacyjnych, mianowicie
udostępniania elektronicznych książek, magazynów, gazet, czasopism, periodyków i innych publikacji, usług rozrywkowych i edukacyjnych, mianowicie udostępniania informacji, baz danych, spisów i podcastów w dziedzinie rozrywki, wiadomości, wydarzeń bieżących,
historii, sportu, gier, mediów, imprez i działalności kulturalnej, hobby,
publikacji, usług rozrywkowych i edukacyjnych, mianowicie występów na żywo, imprez sportowych, imprez kulturalnych i wykładów,
udostępniania publikacji elektronicznych (nie do pobrania), udostępniania elektronicznych publikacji online, publikowania elektronicznych książek i czasopism online, udostępniania publikacji ze światowej
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sieci komputerowej lub Internetu, które można przeglądać, komputerowych i wspomaganych komputerowo usług edukacyjnych, instruktażowych i szkoleniowych, usług edukacyjnych wspomaganych komputerowo, usług instruktażowych wspomaganych komputerowo,
usług szkoleniowych wspomaganych komputerowo, usług edukacyjnych opartych na komputerach, usług instruktażowych wspomaganych tabletem, usług szkoleniowych wspomaganych tabletem, usług
edukacyjnych i szkoleniowych związanych z handlem i inwestowaniem, prowadzenia, zarządzania, organizowania i zapewniania kursów
edukacyjnych, kursów szkoleniowych, seminariów, warsztatów, wykładów, wystaw i konferencji, prowadzenia, zarządzania, organizowania
i zapewniania kursów edukacyjnych, kursów szkoleniowych, seminariów, warsztatów, wykładów, wystaw i konferencji związanych z handlem, inwestowaniem, ekonomią i systemami infrastruktury, prowadzenia, zarządzania, organizowania i zapewniania kursów językowych,
prowadzenia, zarządzania, organizowania i zapewniania kursów
i warsztatów w celach kulturalnych, prowadzenia, zarządzania, organizowania i zapewniania kursów i warsztatów w celu promowania powiązań kulturalnych pomiędzy krajami, usług nauki zdalnej, organizowania edukacji online z komputerowych baz danych lub
za pośrednictwem Internetu lub ekstranetów, udostępniania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych nie do pobrania, publikowania książek, tekstów i innych druków, publikowania materiałów edukacyjnych
i szkoleniowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo finansowe związane z handlem, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, świadczenie usług
doradztwa finansowego dla firm, świadczenie usług doradztwa finansowego dla firm w celu zachęcania do handlu i inwestowania, sponsorowanie finansowe, doradztwo finansowe związane ze sponsorowaniem, finansowe administrowanie programami członkowskimi,
w ramach których świadczone są wszystkie wyżej wymienione usługi,
usługi w zakresie informacji, doradztwa i poradnictwa dotyczące
uprzednio wymienionych, leasing wynajmu nieruchomości, agencje
nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administrowanie domami czynszowymi, wynajem nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], sprzedaż mieszkań, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, wycena nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, funduszami, finansami i inwestycjami, usługi w zakresie udostępniania inwestycji związanych z handlem, 37 usługi budowlane,
budowanie domów, nadzór budowlany, usługi instalacyjne, usługi
konserwacyjne, usługi naprawcze, usługi w zakresie sprzątania, usługi
w zakresie remontowania i restaurowania, instalacja, naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń biurowych, naprawy i konserwacja biurowców, informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 prowadzenie seminariów w dziedzinie handlu
międzynarodowego, organizowanie i prowadzenie targów w celach
kulturalnych i edukacyjnych, wystaw, pokazów, zjazdów, konferencji
i warsztatów w dziedzinie handlu międzynarodowego, tłumaczenia,
usługi tłumaczeń ustnych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi szkoleniowe i rozrywkowe, usługi
rozrywkowe i edukacyjne, mianowicie dostarczanie tekstu, wideo, audio i materiałów multimedialnych, usługi rozrywkowe i edukacyjne,
mianowicie dostarczanie książek elektronicznych, magazynów, gazet,
dzienników, periodyków i innych publikacji, usługi rozrywkowe i edukacyjne, mianowicie, dostarczanie informacji, baz danych, katalogów
i podcastów z zakresu rozrywki, wiadomości, bieżących wydarzeń, historii, sportu, gier, mediów, wydarzeń kulturalnych i zajęć, hobby, publikacji, usługi rozrywkowe i edukacyjne, mianowicie przedstawienia
na żywo, wydarzenia sportowe, wydarzenia kulturalne i wykłady, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
oparte o komputer i wspomagane komputerowo usługi w dziedzinie
edukacji, nauczania i szkolenia, usługi edukacyjne wspomagane komputerowo, nauczanie wspomagane komputerowo, szkolenia wspomagane komputerowo, komputerowe usługi edukacyjne, usługi nauczania wspomagane tabletem, usługi szkoleniowe wspomagane
tabletem, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z handlem i inwestowaniem, prowadzenie, zarządzanie, organizowanie i zapewnianie
kursów edukacyjnych, kursów szkoleniowych, seminariów, warsztatów, wykładów, wystaw i konferencji, prowadzenie, zarządzanie, organizowanie i zapewnianie kursów edukacyjnych, kursów szkolenio-
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wych, seminariów, warsztatów, wykładów, wystaw i konferencji
związanych z handlem, inwestowaniem, ekonomią i systemami infrastruktury, prowadzenie, zarządzanie, organizowanie i zapewnianie
kursów językowych, prowadzenie, zarządzanie, organizowanie i zapewnianie kursów i warsztatów w celach kulturalnych, prowadzenie,
zarządzanie, organizowanie i zapewnianie kursów i warsztatów w celu
promowania powiązań kulturalnych pomiędzy krajami, kursy korespondencyjne, organizowanie edukacji online z komputerowej bazy
danych lub za pośrednictwem Internetu lub ekstranetów, materiały
edukacyjne i szkoleniowe nie do pobrania, publikowanie książek, materiałów drukowanych i tekstów, publikowanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, mentoring biznesowy, zarządzanie, organizowanie i zapewnianie konferencji, seminariów, webinariów i zarządzanie
nimi, zarządzanie i organizowanie imprez towarzyskich w postaci spotkań, konferencji i seminariów dotyczących handlu międzynarodowego, inwestycji, finansów i biznesu i zarządzanie nimi, organizowanie
i prowadzenie konferencji wideo, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich uprzednio wymienionych.

(111) 320636
(220) 2018 01 22
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) ZDROWE LOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) CHLEB OD FRANKA
(540)

(210) 481430

Kolor znaku: brązowy
(531) 07.01.09, 07.01.19, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mieszanki
mączne, wyroby cukiernicze i słodycze, dodatki dla cukiernictwa,
masy i nadzienia, kremy do ciast, polewy do ciast, galaretki, budynie,
kisiele, sosy do polewania deserów, koncentraty do pieczywa, koncentraty sosów, przyprawy.
(111) 320637
(220) 2018 10 18
(210) 491738
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) FREDRO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 320638
(220) 2018 10 18
(210) 491741
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) REJ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 320639
(220) 2018 10 18
(210) 491742
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) JULIUSZ SŁOWACKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 320640
(220) 2018 10 18
(210) 491743
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SŁOWACKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(111) 320641
(220) 2018 10 18
(210) 491746
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SIENKIEWICZ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 320642
(220) 2018 10 18
(210) 491748
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) HENRYK SIENKIEWICZ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 320643
(220) 2018 10 18
(210) 491749
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ADAM MICKIEWICZ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne,
mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub
przypraw, mrożone dania gotowe z warzyw, sałatki warzywne, warzywa puszkowane, zupy, składniki do sporządzania zup, żywność
dietetyczna składająca się głównie z warzyw, żywność o obniżonej
zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z warzyw.

(111) 320648
(220) 2018 10 18
(210) 491752
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Hortex BUKIET WARZYW KWIATOWY Gotowy w 10 minut
(540)

(111) 320644
(220) 2018 10 18
(210) 491747
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MICKIEWICZ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 320645
(220) 2018 10 18
(210) 491739
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ALEKSANDER FREDRO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 320646
(220) 2018 10 18
(210) 491744
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MIKOŁAJ REJ
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 320647
(220) 2018 10 18
(210) 491754
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Hortex BARSZCZ UKRAIŃSKI Gotowy w 20 minut
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, zielony,
jasnozielony, ciemnozielony, jasnoróżowy, ciemnoróżowy,
czerwony, ciemnoczerwony, bordowy, pomarańczowy, beżowy,
jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, jasnoszary, szary,
ciemnoszary, czarny
(531) 01.03.02, 05.09.03, 05.09.21, 05.09.22, 06.19.09, 06.19.11,
11.03.10, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, zielony,
jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, pomarańczowy, beżowy,
jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, jasnoszary, szary,
ciemnoszary, czarny
(531) 05.09.01, 05.09.21, 05.09.22, 06.19.09, 06.19.11, 01.03.02,
11.03.10, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne,
mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub
przypraw, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe
wegetariańskie, sałatki warzywne, warzywa puszkowane, składniki
do sporządzania zup, żywność dietetyczna składająca się głównie
z warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
składająca się głównie z warzyw.
(111) 320649
(220) 2018 10 18
(210) 491750
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 17
(732) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Hortex FASOLKA SZPARAGOWA ŻÓŁTA Gotowa w 12 minut
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, żółty, jasnożółty,
zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czerwony, beżowy,
jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, jasnoszary, szary,
ciemnoszary, czarny
(531) 01.03.02, 05.09.19, 06.19.09, 06.19.11, 11.03.10, 26.11.02,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone warzywa z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne,
mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub
przypraw, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożone dania gotowe
wegetariańskie, sałatki warzywne, warzywa puszkowane, składniki
do sporządzania zup, żywność dietetyczna składająca się głównie
z warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
składająca się głównie z warzyw.

(111) 320650
(220) 2018 05 15
(210) 485973
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 03
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 360º
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.11.12, 27.07.01, 27.07.17, 29.01.12
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym
ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce
do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy
wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowanie, wygaszacze ekranu jako oprogramowanie, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie
elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące
do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla
pojazdów, cyfrowe czytniki książek, dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki, komputerowe
urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla
streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów
cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych reje-
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stratorów wideo, DVD i płyt wideo high-definition, telewizory,
dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej,
telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej,
kablowej, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych i gier
komputerowych, okulary inteligentne, okulary do rzeczywistości
wirtualnej, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne
urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach,
przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio
do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej,
sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie
antywirusowe, oprogramowanie antywirusowe do telefonów komórkowych i smartfonów, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia
do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne
i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui do tabletów, etui na płyty DVD, etui na odtwarzacze MP3,
etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio,
etui na laptopy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej,
folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, osłony do ekranów telefonów
komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów
ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła hartowanego, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań
odbiorcy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz
sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty
DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, publikacje
elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego,
kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania,
przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym

2586

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal Video Recorder-osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji
satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń
elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do tworzenia
oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna, telewizja
rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, usługi pośrednictwa przy zawieraniu
umów, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich,
36 gwarantowanie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia grupowe, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, organizowanie ubezpieczenia, zarządzanie ubezpieczeniami, usługi
zarządzania ubezpieczeniami za pośrednictwem urządzeń mobilnych, usługi mobilne w zakresie organizowania ubezpieczenia, administrowanie systemami ubezpieczenia, udzielanie informacji online
dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń,
ubezpieczenia w zakresie wyświetlacza i innych elementów telefonów komórkowych, tabletów, sponsorowanie działalności rozrywkowe, 37 instalowanie, montaż, konserwacja, serwisowanie i naprawa
następujących urządzeń: telefony komórkowe i smartfony, sprzęt
do telefonii komórkowej, tablety, powerbanki, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, przyrządy i urządzenia pomiarowe, przenośna aparatura do radiokomunikacji, przyrządy
do rejestrowania czasu, odległości, rejestratory przebytej drogi dla
pojazdów, telefoniczne urządzenia nadawcze, karty z obwodami zintegrowanymi, urządzenia do wyznaczania współrzędnych obiektów
w skali globu wykorzystujące satelitarne systemy lokalizacyjne, wyposażenie linii transmisyjnych, systemy i urządzenia do monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS, urządzenia lokalizacyjne, urządzenia i przyrządy geodezyjne, inne przyrządy
pomiarowe służące do nawigacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu,
usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania
informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, Komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], 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 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 telefonii komórkowej, wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego, wynajem
urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, 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, 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,
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usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo
na żądanie, wideotransmisja, 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, 39 usługi
lokalizacji pojazdów, usługi informacyjne związane z lokalizacją,
41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych,
fotografowanie, usługi gier świadczone on-line, gry hazardowe, 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, publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie,
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, 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 spektakli na żywo, sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi
dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki,
usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym
przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych
ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących filmów
i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo,
nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, Usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej
świadczone online z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej, 42 usługi obsługi technicznej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio
w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, usługi techniczne związane z dostarczaniem filmów i programów telewizyjnych
bez pobierania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi
techniczne związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez pobierania, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
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(540) GRIPACTIVE ZATOKI I NOS PLUS Andrographis paniculata
i inne WIT. A C D E
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 02.01.01, 24.15.03, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, kosmetyki lecznicze, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów
leczniczych, napoje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki
wzmacniające,, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry, okłady.
(111) 320652
(220) 2018 09 11
(210) 490427
(151) 2019 04 15
(441) 2018 12 03
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Apap Noc. W trosce o spokojny sen
(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
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.
(111) 320653
(220) 2018 09 12
(151) 2019 04 16
(441) 2018 11 19
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Stoperan. Nie biegam

(210) 490453
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(510), (511) 35 marketing bezpośredni, marketing internetowy,
informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, marketing dotyczący promocji, usługi marketingu bezpośredniego, administrowanie dotyczące marketingu, dostarczanie
informacji marketingowej, planowanie strategii marketingowych,
usługi agencji marketingowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, analizy w zakresie marketingu, udzielanie
informacji dotyczących marketingu, porady w zakresie marketingu,
usługi w zakresie marketingu produktów, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe online, informacja handlowa,
rozpowszechnianie informacji biznesowych, dostarczanie informacji
marketingowych, usługi informacji biznesowej, reklama, publikacja
reklam, kompilacja reklam, przygotowywanie reklam, umieszczanie reklam, produkcja reklam, rozpowszechnianie reklam, reklamy
online, reklama i usługi reklamowe, usługi reklamowe, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, reklama i marketing, doradztwo
dotyczące reklamy, usługi reklamy zewnętrznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie materiałów reklamowych, publikacja
treści reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, badania w zakresie reklamy, reklamy radiowe i telewizyjne, przygotowywanie kampanii reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi reklamowe i marketingowe, analizy
w zakresie reklamy, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi promocyjne i reklamowe, publikowanie materiałów reklamowych
online, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi informacyjne dotyczące reklamy, gromadzenie informacji związanych z reklamą, udzielanie
informacji związanych z reklamą, dystrybucja produktów do celów
reklamowych, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży.

(111) 320654
(220) 2018 09 14
(210) 490562
(151) 2019 04 16
(441) 2019 01 03
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) APAP DIRECT
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(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
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.
(111) 320655
(151) 2019 04 18

(220) 2018 10 23
(441) 2019 01 03

(210) 491903
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(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) APAP Sprawdzony na ból
(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
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.
(111) 320656
(220) 2018 06 05
(210) 486725
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Pieski
(540)

Kolor znaku: niebieski, błękitny, biały, brązowy, jasnobrązowy,
czerwony, czarny, zielony, jasnozielony, różowy, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 25.05.02, 09.03.13, 03.01.08,
03.01.24, 03.01.25, 03.01.26, 03.01.28
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, leki do celów
stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu
w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla zwierząt, plastry,
środki opatrunkowe.
(111) 320657
(220) 2018 07 02
(210) 487742
(151) 2019 05 16
(441) 2018 10 22
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Świat Premium
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty
płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych
i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie,
karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura elektroniczna
do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów
sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, maszyny
liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe
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wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania
do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość,
sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy
rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, 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, doradztwo
w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna,
usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe,
pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji
bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje w zakresie
wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów
wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz
emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów
wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych,
pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji
papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania
do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych,
usługi udostępniania skrytek sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze
emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami
emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart
płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu
pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy,
faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych
finansowych i generowania raportów, udostępnianie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, hosting serwerów
transakcyjnych, hosting komputerowych baz danych, administrowanie uprawnieniami użytkowników w sieciach komputerowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury
obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych
poprzez chmury obliczeniowe, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie elektronicznej

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

przestrzeni pamięciowej w Internecie, udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, opracowywanie baz danych, utrzymywanie baz danych, hosting komputerowych baz danych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania
do zarządzania bazami danych, dostarczanie informacji z baz danych
dostępnych online z możliwością wyszukiwania, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
programowanie komputerowe, informacja o wszystkich ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie, 45 rejestrowanie domen internetowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie programów komputerowych,
licencjonowanie baz danych, doradztwo prawne, usługi prawne w zakresie przygotowywania umów, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 320658
(220) 2018 12 11
(210) 493729
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) RANIGEA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi.
(111) 320659
(220) 2017 09 29
(210) 477089
(151) 2019 05 23
(441) 2018 07 09
(732) KACZMAREK JACEK MINI AKADEMIA SPORTU, Wrocław, PL.
(540) BASKET KIDS
(540)

Kolor znaku: szary, biały, niebieski, pomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, czarny
(531) 03.05.01, 05.09.01, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży, obuwia i nakryć głowy, sprzętu
sportowego, toreb, plecaków, worków, artykułów papierniczych
i biurowych, gier i zabawek, balonów, ozdób choinkowych, puzzli,
bidonów, piłek, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, organizowanie
i prowadzenie treningów, pokazów, widowisk, szkoleń, zawodów,
zajęć, obozów, zgrupowań i zabaw sportowych, prowadzenie zajęć
fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego,
usługi klubów zdrowia, publikowanie materiałów szkoleniowych,
sportowych i rozrywkowych.
(111) 320660
(220) 2018 12 11
(210) 493736
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) SŁOMA ANETA MARIA FOOTMEDICAL, Gdynia, PL.
(540) FOOTWave
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 10 wkładki ortopedyczne, wymienne wkładki ortopedyczne, wkładki miękkie [ortopedyczne], wkładki pod łuk stopy [ortopedyczne], ortopedyczne wkładki z podparciem łuku stopy, wkładki z podparciem łuku stopy [ortopedyczne], wkładki nastawiające
do palców u stóp [ortopedyczne], wkładki do leczenia korekcyjnego
schorzeń stóp, wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń kończyn
dolnych, wkładki na płaskostopie, wkładki z podparciem łuku stopy
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na płaskostopie, separatory palców u nóg do celów ortopedycznych,
ortopedyczne separatory do palców u stóp, silikonowe urządzenia ortopedyczne, elektryczne ogrzewacze do stóp do użytku medycznego.

(111) 320661
(220) 2018 12 11
(210) 493752
(151) 2019 05 23
(441) 2019 02 04
(732) BANIA WALDEMAR, Kraków, PL.
(540) RYWAL
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych, 19 kształtowniki niemetalowe.
(111) 320662
(220) 2018 12 11
(210) 493754
(151) 2019 05 23
(441) 2019 02 04
(732) LENCZOWSKA WIOLETTA, RACZYŃSKA-PACHUT HELENA
FMOP FORM SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) mesmetric ATELIER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, lampy, klosze do lamp,
żyrandole, kandelabry elektryczne, kominki, kominki elektryczne,
20 meble, wyroby stolarstwa meblowego, meble biurowe, meble
salonowe, meble szkolne, meble dla dzieci, meble pokojowe, meble
kuchenne, meble ogrodowe, meble zewnętrzne, regały meblowe,
garderoby, półki biurowe, biurka, konsole, drzwi do mebli, meblowe elementy wyposażenia wnętrz, fotele, gabloty, kanapy, sofy,
pufy, komody, kredensy, krzesła, kwietniki, leżaki, lustra, ławy, łóżka,
materace, płytki dekoracyjne ścienne (meble) nietekstylne, półki
meblowe, pulpity, ramy do obrazów, skrzynie, stoły, stoliki, szafy,
szafki, szuflady, szkło srebrzone (lustra), taborety, toaletki, wieszaki
na ubrania niemetalowe, zawiasy niemetalowe, pościel,oprócz bielizny pościelowej, posłania, 25 odzież, nakrycia głowy, bielizna, rękawiczki, paski, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu detalicznego,
internetowego, hurtowni oraz sprzedaż detaliczna, hurtowa i przez
Internet: mebli i towarów komplementarnych, sprzętu oświetleniowego, artykułów gospodarstwa domowego, porcelany stołowej,
szkła dekoracyjnego, sztućców stołowych, tkanin dekoracyjnych
i zasłonowych, tkanin obiciowych, tapet, dywanów, wyrobów jubilerskich, biżuterii, zegarów, zegarków, wyrobów ze skóry, waliz i toreb, wyrobów z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, muszli,
bursztynu, macicy perłowej oraz imitacji tych surowców lub tworzyw
sztucznych, luster, ram i obrazów, antyków, odzieży, obuwia, nakryć
głowy, szali, szalików, rękawiczek, dodatków do ubrań, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, działalność reklamowa, w tym reklama prasowa, radiowa,
telewizyjna oraz korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarządzanie sklepami i hurtowniami
z meblami i towarami komplementarnymi, 40 produkcja mebli na zamówienie, usługi krawieckie, usługi jubilerskie, obróbka tkanin, oprawianie dzieł sztuki, 42 projektowanie wnętrz, projektowanie mebli,
projektowanie akcesoriów do wystroju wnętrz, projektowanie biżuterii, dekoracji, opakowań, usługi architektoniczne związane z wykańczaniem wnętrz, usługi projektowania dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe w zakresie mebli i wnętrz, doradztwo w zakresie
aranżacji-urządzania wnętrz, projektowanie odzieży.
(111) 320663
(220) 2018 11 13
(210) 492618
(151) 2019 05 13
(441) 2019 01 03
(732) BONNIER BUSINESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Lex Biznes
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 16 publikacje drukowane, w tym: czasopisma, dzienniki i książki, drukowane materiały reklamowe, 35 reklama, publikacja
tekstów reklamowych również za pośrednictwem Internetu, 40 usługi drukarni.

(111) 320664
(220) 2014 02 03
(210) 424390
(151) 2019 05 10
(441) 2014 05 26
(732) HARTMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) hartmann hydrofil
(510), (511) 1 humus, podłoże keramzyt do uprawy hydroponicznej,
torf dla ogrodnictwa, torf jako nawóz.
(111) 320665
(220) 2018 10 02
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 14
(732) KACZOR MACIEJ, Kraków, PL.
(540) FLETCHER
(540)

(210) 491206

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe kanały odwadniające, metalowe kanały odprowadzające, metalowe kanały odpływowe, metalowe kanały drenażowe, metalowe kratki odpływowe, metalowe materiały budowlane, metalowe pokrywy włazów, rynny metalowe do zbierania wody
ściekowej, rynny ściekowe metalowe, wyprodukowane elementy
metalowe do fundamentów budynków, kratownice [kładki] metalowe, metalowe pokrywy na kanały, metalowe studzienki rewizyjne,
pokrywy do włazów metalowe, prefabrykaty budowlane z metalu,
włazy metalowe, 11 instalacje sanitarne, instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje do celów sanitarnych, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, osprzęt sanitarny do przewodów wodociągowych, wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, zlewozmywaki
ze stali nierdzewnej.
(111) 320666
(220) 2018 10 02
(210) 491165
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) POLSKA MARKA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 05.05.19, 05.05.20,
05.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18,
26.05.22, 01.17.11, 01.17.25
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych,
leki dla ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy
odżywcze, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, napoje dla niemowląt, preparaty farmaceutyczne dla ludzi,
preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, produkty żywnościowe
dla niemowląt, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, tabletki witami-
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nowe, witaminy i preparaty witaminowe, żelki witaminowe, zioła lecznicze, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, żywność dla niemowląt, 29 buliony,
desery owocowe, dżemy, ekstrakty do zup, ekstrakty warzywne
do gotowania [soki], gotowe produkty z warzyw, kandyzowane
owoce, kandyzowane przekąski owocowe, koncentraty pomidorowe [puree], koncentraty rosołowe, koncentraty zup, konserwowane
warzywa, mleko, mleko w proszku do celów spożywczych, mleczne
produkty, owoce konserwowane, owoce przetworzone, przecier
pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetwory
owocowe [dżemy], musy i puree owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, sałatki warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa preparowane, warzywa przetworzone,
warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, zabielacze do napojów,
zabielacze do kawy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy owocowe, sałatki gotowe, sałatki owocowe, zabielacze mleczne do napojów, zupy, zupy gotowe, dania gotowe warzywne, dania gotowe
z mięsa, zagęszczone sosy pomidorowe, galaretki, dżemy, dżemy
niskosłodzone, powidła, konfitury, marmolady, kompoty, śmietanka do kawy i herbaty, 30 aromaty do żywności, batony zbożowe,
cappuccino, chrupki zbożowe, chrzan [sos przyprawowy], ciasta
[słodkie lub słone], ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka owsiane, ekstrakty z kawy, kawa, ekstrakty kakaowe do spożycia
przez ludzi, gotowe napoje kawowe, gorąca czekolada, czekolada,
herbata, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbatniki [słodkie lub
słone], kakao, kakao do sporządzania napojów, kakao w proszku,
kakaowe napoje, kasze spożywcze, kawa rozpuszczalna, ketchup,
lody spożywcze, lody owocowe, lody wodne [sorbety], mąka, makarony, makaron pełnoziarnisty, mieszanki kawowe, mieszanki
kakaowe, mieszanki przypraw, marynaty, muesli, musy deserowe,
musztarda, ketchup, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao,
owoce w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do chleba, pasty czekoladowe [do smarowania], płatki
śniadaniowe, płatki owsiane, płatki zbożowe, preparaty kakaowe
do sporządzania napojów, przeciery warzywne [sosy], przekąski
na bazie zbóż, przyprawy, sosy, sosy do makaronów, sosy pomidorowe, sosy w proszku, wyroby cukiernicze, słodziki naturalne, słodziki naturalne w postaci granulowanej, napoje na bazie herbaty
z owocowymi dodatkami smakowymi, ciastka, ciastka zbożowe
do spożycia przez ludzi, napoje kawowe, herbata owocowa, 32 napoje bezalkoholowe, soki, nektary, niegazowane napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, wody stołowe, mineralne i smakowe,
esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców
używane do sporządzania napojów, cydr bezalkoholowy, koncentraty soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, napoje
bezalkoholowe na bazie owoców o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje warzywne, napoje zawierające witaminy, piwo i produkty
piwowarskie, piwo, piwo bezalkoholowe, sok pomidorowy [napój],
skoncentrowane soki owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje, soki warzywne [napoje], syropy do napojów, warzywne napoje typu smoothie, woda mineralna [napoje], napoje energetyzujące,
napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, syropy
owocowe [napoje bezalkoholowe], proszki i pastylki do wytwarzania napojów musujących.

(111) 320667
(220) 2018 09 28
(210) 491100
(151) 2019 05 13
(441) 2018 12 10
(732) ROCKET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański, PL.
(540) ROCKET POLAND
(510), (511) 9 baterie litowe, litowo-jonowe, suche, adaptery baterii,
akumulatorki do powtórnego naładowania, ładowarki do baterii, ładowalne baterie elektryczne, ogniwa i baterie elektryczne, jednostki
zasilania (baterie), zestawy baterii, ładowarki do baterii, akumulatory
niklowo-kadmowe, 11 latarki, latarki LED, latarki akumulatorowe, latarki na energię słoneczną, latarki kieszonkowe, latarki wykorzystujące doładowalne urządzenia elektryczne.
(111) 320668
(220) 2018 09 28
(210) 491084
(151) 2019 05 13
(441) 2018 12 10
(732) FUNDACJA SALES GROUP DZIECIOM, Warszawa, PL.
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(540) Fundacja Sales Group Dzieciom
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, różowy, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 02.09.01, 26.11.12, 26.01.01, 29.01.15
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne.
(111) 320669
(220) 2018 09 24
(210) 490865
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 14
(732) ZAJĄC RYSZARD INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA, Gdańsk, PL.
(540) BaBiana KOSMETOLOGIA. MEDYCYNA ESTETYCZNA.
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.13, 05.03.13
(510), (511) 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek reklamowych, druków, prospektów i broszur, usługi marketingowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 szkolenia, nauczanie i usługi edukacyjne w zakresie
medycyny, usług kosmetycznych, kosmetologii, stomatologii, chirurgii, chirurgii naczyniowej, fizjoterapii, fizykoterapii, onkologii, trychologii, dietetyki, masażu, opieki pielęgniarskiej, opieki i pomocy medycznej oraz zdrowotnej, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie książek
oraz tekstów, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy szkoleniowe
związane z medycyną, 44 usługi medyczne, badania medyczne,
chirurgia, chirurgia plastyczna, chirurgia naczyniowa, usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi dentystyczne i stomatologiczne,
fizjoterapia i fizykoterapia, szpitale, kliniki, usługi poradnictwa medycznego, gabinety oraz przychodnie medyczne, salony piękności,
masaże, medyczna opieka pielęgniarska, opieki medyczna i zdrowotna, pomoc medyczna, medycyna estetyczna, usługi trychologii,
usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi z zakresu dietetyki,
porady w zakresie dietetyki, żywienia i zdrowia, usługi dietetyków.
(111) 320670
(220) 2018 09 24
(210) 490864
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 14
(732) ZAJĄC RYSZARD INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA, Gdańsk, PL.
(540) ART VEIN RYSZARD ZAJĄC
(540)

Kolor znaku: bordowy, szary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.13
(510), (511) 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek reklamowych, druków, prospektów i broszur, usługi marketingowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 41 szkolenia, nauczanie i usługi edukacyjne w zakresie
medycyny, usług kosmetycznych, kosmetologii, stomatologii, chirurgii, chirurgii naczyniowej, fizjoterapii, fizykoterapii, onkologii, trychologii, dietetyki, masażu, opieki pielęgniarskiej, opieki i pomocy me-
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dycznej oraz zdrowotnej, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie książek
oraz tekstów, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy szkoleniowe
związane z medycyną, 44 usługi medyczne, badania medyczne,
chirurgia, chirurgia plastyczna, chirurgia naczyniowa, usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi dentystyczne i stomatologiczne,
fizjoterapia i fizykoterapia, szpitale, kliniki, usługi poradnictwa medycznego, gabinety oraz przychodnie medyczne, salony piękności,
masaże, medyczna opieka pielęgniarska, opieki medyczna i zdrowotna, pomoc medyczna, medycyna estetyczna, usługi trychologii,
usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi z zakresu dietetyki,
porady w zakresie dietetyki, żywienia i zdrowia, usługi dietetyków.

(111) 320671
(220) 2018 09 10
(210) 490309
(151) 2019 04 24
(441) 2018 11 19
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) panda
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 podkłady higieniczne, jednorazowe pieluchy z papieru i/lub celulozy,
jednorazowe pielucho-majtki z papieru i/lub celulozy, 16 chusteczki
z papieru.
(111) 320672
(220) 2018 09 04
(210) 490100
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) WOJAKOWSKI WOJCIECH, WOJAKOWSKA ANNA KARDIO
BRYNÓW SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, PL.
(540) Kardio Klinika Brynów
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, pomarańczowy, szary
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 kliniki prywatne (lecznice), kliniki medyczne.
(111) 320673
(220) 2016 04 26 K
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) Scivation, Inc., Bryan, US.
(540) XTEND BCAAS
(510), (511) 5 suplementy dietetyczne i odżywcze .

(210) 490925

(111) 320674
(220) 2004 06 04 K
(210) 490931
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) Apple Inc., Cupertino, US.
(540) SHUFFLE
(510), (511) 9 przenośne elektroniczne urządzenia cyfrowe i związane z nimi oprogramowanie, podręczne elektroniczne urządzenia
cyfrowe i związane z nimi oprogramowanie, cyfrowe odtwarzacze
audio, w tym cyfrowe odtwarzacze muzyki i związane z nimi oprogramowanie, cyfrowe odtwarzacze wideo i związane z nimi oprogramowanie, odtwarzacze MP3 i związane z nimi oprogramowanie,
komputery przenośne, urządzenia PDA, pagery, terminarze elektroniczne, notatniki elektroniczne, telefony, telefony komórkowe, wideofony, automaty do gier komputerowych.
(111) 320675
(220) 2018 10 03
(151) 2019 05 07
(441) 2018 11 19
(732) BALCERZAK EWELINA, Gdańsk, PL.
(540) White PARTIES
(540)

Kolor znaku: jasnozłoty, ciemnozłoty, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.13

(210) 491243
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(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
planowanie i organizacja wesel, przyjęć, bankietów, imprez firmowych, 45 planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, organizowanie świeckich cywilnych ceremonii ślubnych.

(111) 320676
(220) 2018 10 04
(210) 491286
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.03.04, 26.04.05, 26.07.15, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania,
broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma branżowe, długopisy kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, futerały na mapy, fotografie, kalendarze,
koperty do użytku biurowego, koszulki na dokumenty do użytku
biurowego, książki, mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe, plany architektoniczne, plany, 19 sztuczny kamień, ścianki
działowe niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, płytki ścienne
i okładziny niemetalowe dla budownictwa, materiały budowlane
niemetalowe, cegły, cegły silikatowe, dachówki niemetalowe, krzemionka, materiały ogniotrwałe, 35 usługi w zakresie: organizacji
i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak również gotowych
konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach,
usługi promocyjne i marketingowe, usługi agencji eksportowe i importowe, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia
przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, 36 usługi w zakresie: organizowania finansowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków,
lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót
nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali
mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 usługi w zakresie:
budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług
remontowych w zakresie obiektów budowlanych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych drzwi i okien, usług instalacyjnych
urządzeń klimatyzacyjnych, usług instalacyjnych systemów wodno-kanalizacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych,
budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne
oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz,
42 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
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budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie
budownictwa.

(111) 320677
(220) 2018 10 04
(210) 491289
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) ASBUD STANISŁAW I GRZEGORZ PIGLA SPÓŁKA JAWNA,
Łagów Lubelski, PL.
(540) ASBUD
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 07.03.11, 07.01.06, 24.01.05, 24.13.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 36 usługi w zakresie: organizowania finansowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi
remontowe w zakresie obiektów budowlanych, naprawy obiektów
budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie
dróg i nawierzchni, wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 320678
(220) 2018 10 12
(151) 2019 05 09
(441) 2018 12 27
(732) OTREMBA ŁUKASZ SWIMER, Toruń, PL.
(540) SWIMER
(540)

(210) 491546

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski,
pomarańczowy
(531) 26.04.03, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 4 paliwa i materiały oświetleniowe, biopaliwa, 6 metalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, 7 maszyny rolnicze, do robót
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa,
pompy, kompresory i wentylatory, maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, maszyny odlewnicze i do formowania, dystrybutory paliw, pompy paliwowe samoregulujące, 9 aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy miernicze, do wykrywania
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia pomiarowe,
do liczenia, wyrównywania i kalibracji, urządzenia do odmierzania
paliwa, urządzenia do zapisywania i przechowywania danych, zawory elektromagnetyczne, programy komputerowe do zarządzania paliwem, przepływomierze, 11 instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 17 artykuły
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, 20 zbiorniki niemetalowe
i niemurowane, zbiorniki z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe na paliwo płynne, zawory niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna towarów do przechowywania, przewożenia i dystrybucji
paliw płynnych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
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(111) 320679
(220) 2018 10 16
(151) 2019 05 14
(441) 2018 12 03
(732) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniAuto
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 491688

Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(111) 320680
(220) 2018 10 16
(151) 2019 05 14
(441) 2018 12 03
(732) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Live&Drive
(540)

(210) 491689

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(111) 320681
(220) 2018 10 17
(210) 491703
(151) 2019 05 14
(441) 2018 12 03
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) ekoterm ORLEN
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czerwony
(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 lekki olej opałowy, lekkie paliwo grzewcze.
(111) 320682
(220) 2018 10 18
(210) 491732
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 14
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Chyłka zaginięcie
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór
zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy
komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom
telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych,
konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym
jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci
skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefonicz-
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ne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych
i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego
sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii
gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery,
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy
komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy,
stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, 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, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji
od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów
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poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, 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 dostarczania informacji on-line
z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja
i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu
do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików
w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące
oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji
społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace
badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 320683
(220) 2018 10 17
(210) 491704
(151) 2019 05 14
(441) 2018 12 03
(732) DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) NATURMISIE
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane owoce i warzywa, galaretki, jaja,
przetwory z mięsa i drobiu.
(111) 320684
(220) 2018 11 05
(210) 492311
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 03
(732) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) Efekt Kopciuszka
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 3 brokat do paznokci, brokat kosmetyczny, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery nawierzchniowe do paznokci, naklejane
ozdoby do paznokci.

(111) 320685
(220) 2018 11 05
(210) 492302
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 03
(732) Diamond Quest Limited, Road Town, VG.
(540) QEEN
(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, artykuły dla palaczy, cygarniczki, bibułka papierosowa, filtry do papierosów, ustniki do cygarniczek, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy.
(111) 320686
(220) 2018 11 02
(210) 492279
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) ŚMIECHOWICZ ZYGMUNT P.P.H. ZYGA, Łódź, PL.
(540) ZYGA od 1980 r.
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, ciemnoczerwony, biały, złoty
(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu hurtowego w zakresie
żywności, administrowanie działalności gospodarczej w zakresie
sklepów detalicznych.
(111) 320687
(220) 2018 11 02
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) BOŃKOWSKI DAMIAN TRUDERS, Olsztyn, PL.
(540) chocoYeee
(540)

(210) 492273

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.07, 29.01.13
(510), (511) 29 aloes spożywczy, batoniki na bazie orzechów będące
zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren,
batony spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie
soi, białka jajek, białko do celów kulinarnych, biały miękki ser twarogowy, bita śmietana, bita śmietana do dekoracji na bazie produktów
mlecznych, daktyle, desery jogurtowe, desery mleczne, desery
na bazie sztucznego mleka, desery wykonane z produktów mlecznych, desery owocowe, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane orzechy, gotowane owoce, jogurt, jogurty, jogurty pitne kefir [napój
mleczny], liofilizowane tofu w kawałkach [kohri-dofu], maślanka, masło kokosowe [olej kokosowy], masło mieszane, masło migdałowe,
masło miodowe, masło z orzechów, masło z nasion, masło z orzechów nerkowca, mleko, mleko w proszku, mleko w proszku do celów
spożywczych, mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mleko z bakteriami lactobacillus acidophilus, mleko
z nasion konopi jako substytut mleka, mleko z orzeszków ziemnych,
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mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie
mleka, napoje z jogurtu, orzechy aromatyzowane, orzechy blanszowane, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe,
przetworzone, orzechy konserwowane, orzechy łuskane, orzechy
prażone, orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy
przyprawione, orzechy solone, orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne przetworzone,
orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, orzeszki piniowe, przetworzone, orzeszki ziemne w polewie miodowej, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie kokosu, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
suszonych owoców, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski z owoców, rodzynki, rodzynki korynckie, śliwki suszone, śliwki konserwowe, słodkie nadzienia z owoców, suszone truskawki, truskawki konserwowane, twaróg, zabielacze do kawy
zawierające przede wszystkim produkty mleczne, zabielacze do napojów, zabielacze mleczne do napojów, zabielacze niezawierające
produktów mlecznych, 30 babeczki, batoniki, batoniki cukiernicze,
batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki musli,
batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki
na bazie pszenicy, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki owsiane, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batoniki z polewą czekoladową, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów
i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batoniki zbożowe będące
zamiennikami posiłków, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci
galaretki [yohkan], batony czekoladowe, batony gotowe do spożycia
na bazie czekolady, batony lodowe, batony na bazie granoli, batony
spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów w karmelu, batony zbożowe i energetyczne, batony zbożowe, bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty], bloki lodu, błyskawiczne mieszanki do lodów, błyskawiczne mieszanki do puddingu, budyń w proszku,
budynie deserowe, budynie deserowe w proszku, bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, bułki nadziewane, bułki z nadzieniem,
ciasta lodowe, ciasteczka maślane, ciasteczka z pianką w czekoladzie
zawierające toffi, ciastka, ciastka czekoladowe, ciasto biszkoptowe,
ciasto na wafle, cukierki, batony i guma do żucia, cukierki z kakao, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada do wyrobów
cukierniczych i chleba, czekolada mleczna, czekolada mleczna w tabliczkach, czekolada nielecznicza, czekolada na polewy lub posypki,
czekolada pitna, czekolada w proszku, czekolada z alkoholem, czekolada z bąbelkami, czekolada z japońskim chrzanem, czekoladki, czekoladki miętowe [inne niż do celów leczniczych], czekoladki umieszczone w kalendarzu adwentowym, czekoladki w kształcie koników
morskich, czekoladki w kształcie muszelek, czekoladki w kształcie
pralinek, czekoladki wykonane z cukru, czekoladki z likierem, czekoladki z nadzieniem, czekoladki z nadzieniem o smaku miętowym,
czekoladki z nadzieniem piankowym, czekoladowa kawa, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe fondue, czekoladowe napoje
spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, czekoladowe ozdoby do ciast, czekoladowe wafle karmelowe, czekoladowe
wyroby cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze
zawierające praliny, desery czekoladowe, desery lodowe, desery
z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait],
drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], ekstrakty czekoladowe,
esencja kawowa, guma balonowa, guma do żucia, guma do żucia bez
cukru, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbata, jajka czekoladowe, kakao, kakao do sporządzania napojów, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kakao w proszku, karmel, karmelki
twarde [słodycze], kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
krem budyniowy w proszku, kremy czekoladowe, krówka (cukierek),
krówki czekoladowe, lizaki lodowe o smaku mlecznym, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody mleczne, lody o smaku czekoladowym, lody owocowe w postaci batonów, lody zawierające
czekoladę, marcepan, mielone ziarna kawy, mieszanki czekolady
na gorąco, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki kakaowe,
muesli, musy czekoladowe, nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych, nadziewana czekolada, napoje czekoladowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje gazowane
[na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje kawowe, napoje kawowe z mlekiem, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone
na bazie kawy, napoje mrożone na bazie kakao, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje składające się głównie
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z kakao, napoje składające się głównie z czekolady, napoje sporządzone z czekolady, napoje w proszku zawierające kakao, napoje z lodów, napoje zawierające czekoladę, napoje zawierające kakao, orzechy w czekoladzie, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy
macadamia w polewie czekoladowej, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku, pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, polewa
lub posypka czekoladowa, polewy do lodów, polewy o smaku czekoladowym, posypka czekoladowa, produkty zbożowe w postaci batonów, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie muesli, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
tortilli, przekąski na bazie wafli ryżowych, przekąski na bazie zbóż,
przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski składające
się głownie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski słone
na bazie mąki, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski sporządzone z produktów zbożowych,
przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski wieloziarniste, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z mąki razowej,
przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane
z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski z pieczywa
chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, przyprawy do kukurydzy prażonej, puddingi, rożki do lodów, rozpuszczalne kakao
w proszku, słodkie polewy i nadzienia, słodkie wyroby cukiernicze
(nie dla celów medycznych), słodkie sosy do deserów na bazie mleka
i żółtek (custard), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze
czekoladowe, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków,
słodycze na bazie mięty [nielecznicze], słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, słodycze zawierające owoce, sos czekoladowy, lody spożywcze, substytut kawy na bazie cykorii, substytut marcepanu, substytuty czekolady, substytuty lodów, syrop czekoladowy, syropy
czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, syropy i melasa, toffi, tiramisu, turecki przysmak w polewie czekoladowej, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby z kakao, wyroby lodowe, zboża, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże .

(111) 320688
(220) 2018 11 02
(210) 492266
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AmberGO
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: geodezyjne, fotograficzne,
optyczne, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, sprzęt
do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe, elektroniczne systemy pobierania opłat za przejazdy [ETC], terminale
elektroniczne do poboru opłat na autostradzie, terminale do elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi, urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych, oprogramowanie
do wykonywania płatności, oprogramowanie do płatności elektronicznych, 16 druki, artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, gadżety
reklamowe z papieru lub kartonu, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, maskotki, gry planszowe,
gadżety reklamowe z tworzyw, drewna i materiałów tekstylnych,
do zabawy i/ lub na imprezy, 35 reklama, zarządzanie i doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, sprzedaż detaliczna
i hurtowa w zakresie towarów: maskotki, gry planszowe, gadżety reklamowe, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, pobieranie
płatności, przetwarzanie płatności, obsługa płatności, elektroniczne
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przetwarzanie płatności, usługi w zakresie elektronicznych płatności,
usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi płatności w handlu elektronicznym, pobieranie płatności za towary i usługi, przetwarzanie
płatności za pomocą kart kredytowych, usługi w zakresie płatności
za pomocą kart kredytowych lub debetowych, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie autostradami,
38 telekomunikacja, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży, wynajmowanie miejsc parkingowych, obsługa w zakresie pobierania opłat za przejazd drogami i autostradami, 42 usługi
naukowe i badania oraz projektowanie w tym zakresie, usługi techniczne i badania oraz projektowanie w tym zakresie, usługi w zakresie badań technicznych, usługi projektowania technicznego, usługi
w zakresie pomiarów i testów technicznych, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektronicznych.

(111) 320689
(220) 2018 10 31
(210) 492257
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO-GEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) Grammini-LIMIT
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty farmaceutyczne
i weterynaryjne, higieniczne, środki odkażające, dietetyczne środki użytku medycznego, suplementy diety dla zwierząt, preparaty
do zwalczania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne, biopreparaty do utylizacji odpadów płynnych i stałych, do ochrony jezior, stawów i zbiorników wody pitnej.
(111) 320690
(220) 2018 10 31
(210) 492252
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO-GEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) Nemapsil-LIMIT
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty farmaceutyczne
i weterynaryjne, higieniczne, środki odkażające, dietetyczne środki użytku medycznego, suplementy diety dla zwierząt, preparaty
do zwalczania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne, biopreparaty do utylizacji odpadów płynnych i stałych, do ochrony jezior, stawów i zbiorników wody pitnej.
(111) 320691
(220) 2018 10 29
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) DMS BARRELS
(540)

(210) 492164

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.13, 26.11.03, 07.15.08
(510), (511) 33 whisky, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę sprzedaży
bezpośredniej produktów spożywczych i alkoholi, 40 produkcja wina
na rzecz osób trzecich, usługi destylacji alkoholu, produkcja cydru
na rzecz innych, mieszanie i rektyfikowanie alkoholi, 42 doradztwo
techniczne w zakresie produkcji wina, doradztwo w zakresie alkoholi,
43 winiarnie, usługi degustacji win, usługi doradców w zakresie win.
(111) 320692
(220) 2018 10 26
(210) 492072
(151) 2019 05 13
(441) 2019 01 14
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLAND IN
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.01, 26.13.25
(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, 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
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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) 320693
(220) 2018 10 26
(210) 492069
(151) 2019 05 13
(441) 2019 01 14
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POL IN
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony
(531) 26.13.25, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne,
audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry
telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton,
artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia
do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii,
rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii,
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry
i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public
relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić
konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotek-
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stowe, 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) 320694
(220) 2018 10 25
(210) 491991
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) DZIUBAŁTOWSKI BOGDAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE YVETTE YV, Łódź, PL.
(540) YV
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, skarpety, obuwie.
(111) 320695
(220) 2018 10 25
(210) 491990
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) DZIUBAŁTOWSKI BOGDAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE YVETTE YV, Łódź, PL.
(540)
(540)

(531) 03.01.08, 03.01.09
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, skarpety, obuwie.
(111) 320696
(220) 2018 11 13
(210) 492610
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) WYLUB DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-GASTRONOMICZNE SWISS POL,
Dąbrowa Tarnowska, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, zielony, fioletowy, niebieski,
czerwony, szary, żółty, jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, czarny
(531) 04.05.05, 08.07.03, 11.03.05, 11.03.09, 25.01.01, 25.01.19, 29.01.15
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(510), (511) 30 pierogi z serem, pierogi ruskie, z mięsem, z kapustą
i z grzybami, a także z innym nadzieniem.

(111) 320697
(220) 2018 11 13
(210) 492611
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) MARCZAK KAROL, BOROWIAK MACIEJ BREWA SPÓŁKA
CYWILNA, Kalisz, PL.
(540) Brewa
(540)

Kolor znaku: niebieski, fIoletowy, czarny
(531) 24.15.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi w zakresie instalacji elektrycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych
zasilanych energią słoneczną, instalowanie baterii słonecznych-fotowoltaika, instalowanie elektrycznych urządzeń pomiarowych, instalowanie kolektorów elektrycznych, instalowanie akumulatorów
elektrycznych, amperomierzy, baterii elektrycznych, baterii elektrycznych do pojazdów, baterii wysokonapięciowych, instalowanie
elektrycznych urządzeń kontrolno-sterujących, złączników elektrycznych, przemienników, inwerterów, przekaźników elektrycznych,
przełączników elektrycznych, przetwornic elektrycznych, przewodów elektrycznych, przyrządów pomiarowych, instalowanie urządzeń do ładowania akumulatorów elektrycznych, wskaźników strat
elektrycznych złączy do przewodów elektrycznych, złączy, montaż
i naprawa instalacji grzewczych-pompy ciepła, maty grzewcze, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej-fotowoltaika,
falowniki, akumulatory elektryczne, usługi budowlane: budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych, wiat, wiat z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych zasilanych energią słoneczną, budowa
instalacji fotowoltaicznych.
(111) 320698
(220) 2018 11 13
(210) 492623
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 17
(732) WIŚLAK PRZEMYSŁAW PASEDO, Zawiercie, PL.
(540) PASEDO
(510), (511) 6 bramy metalowe zwłaszcza garażowe i przemysłowe,
w tym segmentowe roletowe i unoszone, drzwi i okna metalowe,
skrzydła drzwi metalowe, ościeżnice metalowe oraz ich elementy
do drzwi, bram i okien, zamki drzwiowe nieelektryczne, okładziny dla
budownictwa i boazerie metalowe, prowadnice dla segmentów bram,
rolki jezdne metalowe, osie i ich uchwyty, sprężyny, panele do bram
segmentowych i roletowych, w tym wypełnione izolacją, ogrodzenia
metalowe, w tym słupki i przęsła ogrodzeniowe, furtki, bramy do ogrodzeń, w tym przesuwne, barierki metalowe, budowlane konstrukcje
metalowe, w tym szkielety ramowe, wiaty i zadaszenia metalowe, lekkie budowle i ściany metalowe, 7 mechanizmy napędowe, zwłaszcza
do bram i drzwi, w tym napędzane silnikami elektrycznymi, hydrauliczne i pneumatyczne, mechanizmy jezdne dla segmentów bram oraz
ich części składowe, 9 zamki do drzwi i zamknięcia drzwiowe elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania zamykaniem drzwi i bram,
urządzenia automatycznego zabezpieczenia ruchu bram, alarmy antywłamaniowe, 17 uszczelki niemetalowe i materiały uszczelniające
niemetalowe na bazie gumy, kauczuku i innych tworzyw sztucznych
do bram, drzwi i okien, niemetalowe materiały izolacyjne do bram,
drzwi i okien, niemetalowe materiały wypełniające do bram, drzwi
i okien, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów
i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi
prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich
jak mechanizmy napędowe, zwłaszcza do bram i drzwi, w tym napędzane silnikami elektrycznymi, hydrauliczne i pneumatyczne, mechanizmy jezdne dla segmentów bram oraz ich części składowe, okładziny
drewniane i z imitacji drewna, okładziny niemetalowe dla budownictwa, płyty drzwiowe niemetalowe, drewniane i z imitacji drewna ele-
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menty ogrodzeń, daszki niemetalowe dla budownictwa, betonowe
elementy budowlane, niemetalowe materiały budowlane i elementy
konstrukcyjne dla budownictwa, żaluzje zewnętrzne niemetalowe,
zamki do drzwi i zamknięcia drzwiowe elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania zamykaniem drzwi i bram, urządzenia automatycznego zabezpieczenia ruchu bram, alarmy antywłamaniowe, bramy
metalowe zwłaszcza garażowe i przemysłowe, w tym segmentowe
roletowe i unoszone, drzwi i okna metalowe, skrzydła drzwi metalowe,
ościeżnice metalowe oraz ich elementy do drzwi, bram i okien, zamki drzwiowe nieelektryczne, okładziny dla budownictwa i boazerie
metalowe, prowadnice dla segmentów bram, rolki jezdne metalowe,
osie i ich uchwyty, sprężyny, panele do bram segmentowych i roletowych, w tym wypełnione izolacją, ogrodzenia metalowe, w tym słupki
i przęsła ogrodzeniowe, furtki, bramy do ogrodzeń, w tym przesuwne,
barierki metalowe, budowlane konstrukcje metalowe, w tym szkielety
ramowe, wiaty i zadaszenia metalowe, lekkie budowle i ściany metalowe, uszczelki niemetalowe i materiały uszczelniające niemetalowe
na bazie gumy, kauczuku i innych tworzyw sztucznych do bram, drzwi
i okien, niemetalowe materiały izolacyjne do bram, drzwi i okien, niemetalowe materiały wypełniające do bram, drzwi i okien, 40 obróbka
metali, spawanie i lutowanie, przeróbka plastyczna metali, powlekanie
metali w celach dekoracyjnych lub antykorozyjnych, w tym cynkowanie ogniowe.

(111) 320699
(220) 2018 11 13
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 17
(732) GAJEWSKI TOMASZ, Strzelno, PL.
(540) GATO ST
(540)

(210) 492626

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 arkusze lub włókna do kontroli erozji do użytku budowlanego, belki budowlane (niemetalowe-), betonowe elementy budowlane, betonowe materiały budowlane, bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, budowlane (drewno-), budowlane elementy
z betonu, budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami
sztucznymi i włóknem szklanym, cegły budowlane (niemetalowe-),
cegły budowlane (szkło-), części budowlane (niemetalowe-), deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, deski [drewno
budowlane], deskowanie budowlane niemetalowe, drewniane płyty
budowlane, drewno budowlane, elementy budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, elementy budowlane prefabrykowane (niemetalowe-), elementy budowlane w postaci desek z cedru aromatycznego,
elementy budowlane z imitacji drewna, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, filc asfaltowany [na cele budowlane], fornir
kamienny [materiały budowlane], fronty budowlane (niemetalowe-),
fryzy [niemetalowe elementy budowlane], 35 asortyment na rzecz innych osób, różne towary pozwalające klientowi wygodnie je oglądać
i kupować w sklepie lub hurtowni oferujących asortyment budowlany
i konstrukcje metalowe i niemetalowe oraz materiały i elementy instalacji hydraulicznej, ogrzewniczej i elektrycznej, między innymi: glazurę, terakotę, dachówkę, cement, kostki, gips, wapno, beton, zaprawę
murarską, szkło, boazerię, futryny, okna, drzwi, osprzęt do drzwi, stropy, kominy, elementy kominowe, szalunki, produkty bitumiczne, pokrycia dachowe, rynny, drewno budowlane, rury sztywne i elastyczne,
złączki rur, izolacyjne materiały, uszczelnienia zapobiegające przeciekom wody, ogrodzenia, bramy, drabinki, rusztowania, przewody elektryczne i złącza, narzędzia budowlane, blachy, pręty, taśmy, gwoździe,
farby, pustaki, cegły, płyty, szamoty.
(111) 320700
(220) 2018 11 14
(210) 492663
(151) 2019 05 13
(441) 2019 01 03
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) toralis
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
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(111) 320701
(220) 2018 11 15
(210) 492706
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA
ŚRODOWISKA, Warszawa, PL.
(540) eco
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 05.03.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 41 usługi edukacyjne, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, usługi edukacyjne i instruktażów.
(111) 320702
(220) 2018 11 15
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski, PL.
(540) OMEGA CAR SECURITY SYSTEMS
(540)

(210) 492707

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania
parkowania, urządzenia kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli
parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania
automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania parkowania,
czujniki parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych,
alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urządzenia do zabezpieczenia
antykradzieżowego pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów,
alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania]
do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania parkowania, urządzenia kontrolujące
do automatycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem
pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych
do wspomagania parkowania, czujniki parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze,
urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego pojazdów, części
samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa do pojazdów,
alarmy ostrzegawcze [cofania] do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 37 montaż i naprawa instalacji alarmowych, naprawa powypadkowa pojazdów, naprawa, konserwacja pojazdów,
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz
silników pojazdów mechanicznych i części do nich.
(111) 320703
(220) 2018 11 15
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski, PL.
(540) OMEGA PARKING SYSTEM
(540)

(210) 492708

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania
parkowania, urządzenia kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli
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parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania
automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania parkowania,
czujniki parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych,
alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urządzenia do zabezpieczenia
antykradzieżowego pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów,
alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania]
do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 35 pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania parkowania, urządzenia
kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym
parkowaniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania parkowania, czujniki parkowania,
urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy
głośnomówiące do telefonów komórkowych, alarmy i urządzenia
ostrzegawcze, urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego
pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa
do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 37 montaż i naprawa instalacji alarmowych, naprawa powypadkowa pojazdów, naprawa, konserwacja
pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich.

(111) 320704
(220) 2018 11 15
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski, PL.
(540) OMEGA PRO-OES
(540)

(210) 492709

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania
parkowania, urządzenia kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli
parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania
automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania parkowania,
czujniki parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych,
alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urządzenia do zabezpieczenia
anty kradzieżowego pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów,
alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania]
do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania parkowania, urządzenia kontrolujące
do automatycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem
pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych
do wspomagania parkowania, czujniki parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze,
urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego pojazdów, części
samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa do pojazdów,
alarmy ostrzegawcze [cofania] do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 37 montaż i naprawa instalacji alarmowych, naprawa powypadkowa pojazdów, naprawa, konserwacja pojazdów,
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz
silników pojazdów mechanicznych i części do nich.
(111) 320705
(151) 2019 05 09

(220) 2018 11 15
(441) 2019 01 21

(210) 492711
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(732) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski, PL.
(540) OMEGA SAT
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania
parkowania: urządzenia kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli
parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania
automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania parkowania,
czujniki parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych,
alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urządzenia do zabezpieczenia
antykradzieżowego pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów,
alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania]
do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania parkowania, urządzenia kontrolujące
do automatycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem
pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych
do wspomagania parkowania, czujniki parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze,
urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego pojazdów, części
samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa do pojazdów,
alarmy ostrzegawcze [cofania] do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 37 montaż i naprawa instalacji alarmowych, naprawa powypadkowa pojazdów, naprawa, konserwacja pojazdów,
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz
silników pojazdów mechanicznych i części do nich.
(111) 320706
(220) 2018 11 15
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski, PL.
(540) EXPERO
(540)

(210) 492713

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania
parkowania, urządzenia kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli
parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania
automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania parkowania,
czujniki parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych,
alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urządzenia do zabezpieczenia
anty kradzieżowego pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów,
alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania]
do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania parkowania, urządzenia kontrolujące
do automatycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem
pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych
do wspomagania parkowania, czujniki parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówią-
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ce do telefonów komórkowych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze,
urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego pojazdów, części
samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa do pojazdów,
alarmy ostrzegawcze [cofania] do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 37 montaż i naprawa instalacji alarmowych, naprawa powypadkowa pojazdów, naprawa, konserwacja pojazdów,
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz
silników pojazdów mechanicznych i części do nich.

(111) 320707
(220) 2018 11 15
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski, PL.
(540) OMEGA IMMO
(540)

(210) 492715

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania
parkowania, urządzenia kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli
parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania parkowania, czujniki
parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych,
zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy
do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] do pojazdów,
dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów: pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania parkowania, urządzenia kontrolujące do automatycznego
parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej
kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe systemy
elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania parkowania,
czujniki parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, alarmy
i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy
do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] do pojazdów,
dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 37 montaż i naprawa instalacji alarmowych, naprawa powypadkowa pojazdów, naprawa, konserwacja pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych,
ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich.
(111) 320708
(220) 2018 11 15
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) DOPADKO TOMASZ EXPERO, Laski, PL.
(540) OMEGA CAN
(540)

(210) 492716

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 9 pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania
parkowania, urządzenia kontrolujące do automatycznego parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli
parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania parkowania, czujniki
parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych,
zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 12 urządzenia do zabezpieczenia antykradzie-
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żowego pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy
do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] do pojazdów,
dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów: pokładowe systemy elektroniczne do wspomagania parkowania, urządzenia kontrolujące do automatycznego
parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do automatycznej
kontroli parkowania samochodów, aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów, pokładowe systemy
elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania parkowania,
czujniki parkowania, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące do telefonów komórkowych, alarmy
i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia do zabezpieczenia antykradzieżowego pojazdów, części samochodowe, części do nadwozia pojazdów, akcesoria motoryzacyjne, opony, opony do pojazdów, alarmy
do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, alarmy bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy ostrzegawcze [cofania] do pojazdów,
dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, 37 montaż i naprawa instalacji alarmowych, naprawa powypadkowa pojazdów, naprawa, konserwacja pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych,
ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich.

(111) 320709
(220) 2018 11 16
(210) 492764
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 03
(732) TAZBIR JOLANTA, Koszalin, PL.
(540) Liberta
(510), (511) 45 usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób,
usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi w zakresie
ochrony objęte umowa, ochrona osobista, usługi w zakresie ochrony,
ochrona obiektów i sprzętu, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony
mienia i osób, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi w zakresie
ochrony osobistej, usługi w zakresie ochrony fizycznej, usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia.
(111) 320710
(220) 2018 11 16
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 03
(732) TAZBIR JOLANTA, Koszalin, PL.
(540) AGENCJA Liberta
(540)

(210) 492767

Kolor znaku: niebieski
(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 45 usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób,
usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi w zakresie
ochrony objęte umową, ochrona osobista, usługi w zakresie ochrony,
ochrona obiektów i sprzętu, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony
mienia i osób, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi w zakresie
ochrony osobistej, usługi w zakresie ochrony fizycznej, usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia.
(111) 320711
(220) 2018 11 16
(210) 492770
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) S InfraScan
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.05.18, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 10 diagnostyczna aparatura do celów medycznych,
42 oprogramowanie komputerowe, 44 usługi telemedyczne.

(111) 320712
(220) 2018 11 18
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) Vitaliana
(540)

(210) 492787

Kolor znaku: czarny, biały, zielony, czerwony
(531) 29.01.14, 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, żywność dietetyczna i napoje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, preparaty medyczne do odchudzania,
wody mineralne do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy
do użytku farmaceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego,
zioła lecznicze, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, oleje lecznicze,
tran, tłuszcze do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych, papierosy beznikotynowe do celów leczniczych, guma do żucia do celów leczniczych, 29 mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, ser, tofu, wędliny, kiełbasy, flaki, galarety mięsne, pasty mięsne, pasztety, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, krokiety, kiełbaski wegetariańskie, ryby, owoce
morza i mięczaki, ryby mrożone, żywność przygotowywana z ryb,
ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, warzywa w puszkach, fasolka konserwowa, oliwki konserwowane, groszek konserwowy, soja konserwowana spożywcza, korniszony, grzyby konserwowane, sałatki warzywne, sałatki owocowe, przeciery warzywne, przecier
pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania zup, buliony, koncentraty rosołu, ajvar,
owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, marmolada, galaretki jadalne,
galaretki owocowe, białko do celów kulinarnych, pektyna do celów
spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, placki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy sojowe,
chrupki ziemniaczane, chrupki owocowe, rodzynki, nasiona spożywcze, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane,
migdały spreparowane, daktyle, desery mleczne, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, czekolada, chałwa, napoje na bazie
czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kawy, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące kawę, aromaty inne niż oleje esencyjne, preparaty aromatyczne
do żywności, esencje do gotowania, kasze spożywcze, kasza manna,
kuskus, preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki
kukurydziane, kukurydza prażona, chipsy, muesli, potrawy na bazie
mąki, bułki, ciasta, ciasto w proszku, ciasta mączne, herbatniki, makarony spożywcze, pizze, kluski, placki, pierożki ravioli, paszteciki,
potrawy na bazie ryżu, przekąski wykonane z mąki sojowej, sushi,
kapary, sosy do sałatek, sosy mięsne, keczup, sos sojowy, mąka sojowa, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, kit pszczeli, mleczko
pszczele, musy deserowe, kleik spożywczy na bazie mleka, galaretki
owocowe, guma do żucia, desery lodowe, lody spożywcze, pieprz
ziołowy, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, owoce cytrusowe, rośliny strączkowe świeże, soczewica świeża, oliwki świeże, ra-
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barbar, dynie, zioła ogrodowe świeże, jagody, grzyby, grzyby świeże,
sadzonki, ziarna, zboże w ziarnach nieprzetworzone, orzechy, sezam,
otręby zbożowe, ryż nieprzetworzony, drób żywy, drób do hodowli, żywe ryby, owoce morza i mięczaki, pokarm dla zwierząt, ziarno
do żywienia zwierząt, rośliny suszone do dekoracji, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów,
sorbety, mleko arachidowy, mleko migdałowe, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje serwatkowe, soki warzywne, kwas chlebowy, napoje izotoniczne, pastylki do napojów gazowanych, 35 usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie żywności, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej w zakresie żywności, reklama i promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie żywności,
usługi zakupu na rzecz osób trzecich w zakresie żywności, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług.

(111) 320713
(220) 2018 11 19
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 27
(732) PIWOWAR KRZYSZTOF, Dargomyśl, PL.
(540) Piwowar
(540)

(210) 492824

Kolor znaku: czarny, ciemnożółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 miód pitny, wino, cydr.
(111) 320714
(220) 2018 11 21
(210) 492894
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LogiComb
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, biały
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 7 urządzenia
do przenoszenia i transportu, mechanizmy sterownicze do maszyn
i silników, 9 panele sterowania wind, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, kontrolery, 37 instalowanie, konserwacja,
czyszczenie i naprawa regałów automatycznych [maszyn], instalowanie i naprawa wind, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, 39 pakowanie i składowanie towarów, 42 usługi
projektowania, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
(111) 320715
(220) 2018 11 21
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POD POWIERZCHNIĄ
(540)

(210) 492918

Kolor znaku: szary, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
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rzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory,
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych,
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
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parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki,
torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania
programów telewizyjnych, 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, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej
towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, 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 dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty
elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych
www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym
w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej
zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów
komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie
badań w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii
w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie
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prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi
dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 320716
(220) 2018 11 21
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Miłość jest wszystkim
(540)

(210) 492919

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.09.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory,
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych,
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
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telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki,
torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania
programów telewizyjnych, 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, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania
informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej
towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, 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 dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez
interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty
elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych
www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym
w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
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dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej
zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów
komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie
badań w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii
w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie
prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi
dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 320717
(220) 2018 11 16
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 03
(732) Mattel, Inc., El Segundo, US.
(540) Ucz się i śmiej!
(540)

(210) 492760

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty, czarny, czerwony, różowy,
beżowy, brązowy
(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier
wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe.
(111) 320718
(220) 2018 11 13
(210) 492608
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 17
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) DECOMORRENO
(540)

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, złoty, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy, beżowy, biały, czarny
(531) 06.19.15, 07.01.13, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kakao, napoje instant zawierające kakao, wyroby
z kakao, napoje na bazie czekolady, napój czekoladowy instant,
czekolada w proszku, wyroby z czekolady, kakao ciemne, kakao aromatyzowane, kawa instant, kawa naturalna, kawa cappuccino, krem
czekoladowy, kremy czekoladowo-orzechowe, kremy z orzeszków
arachidowych.

Nr 8/2019
(111) 320719
(220) 2018 11 26
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) Aphria Inc., Leamington, CA.
(540) aphria inc.
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 493089

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do kąpieli,
olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kremy do ciała, kosmetyki w formie żeli, płyny pielęgnacyjne,
kosmetyki do pielęgnacji ciała i urody, kremy do ciała, olejki do ciała,
kremy kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, kosmetyki i makijaże, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, mleczko do twarzy i ciała,
balsamy do twarzy, preparaty do włosów, preparaty do układania
włosów, kremy do rąk, balsamy do rąk, preparaty do pielęgnacji ust,
odżywki do ust, błyszczyki do ust, mydła w płynie, kremy do masażu,
olejki do masażu, nielecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry głowy, kremy
do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, olejki toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do skóry, środki zmiękczające skórę (emolienty), balsamy do ciała, mydło do skóry, mydła
do pielęgnacji ciała, mydła do użytku osobistego, 5 produkt związany z konopiami indyjskimi, tzn. olejki, olejki pochodzące z konopi
indyjskich, konopie indyjskie i marihuana, produkty związane z konopiami indyjskimi, tzn. olejki, maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie zawierające konopie indyjskie, olejki,
maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie
zawierające żywice i olejki pochodzące z konopi indyjskich, nutraceutyki do celów medycznych, nutraceutyki do celów medycznych
zawierające konopie indyjskie, nutraceutyki do celów medycznych
zawierające pochodne konopi indyjskich, tzn. żywice i olejki, kremy
do skóry z antybiotykiem, mydła w kostce i w płynie, dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do kąpieli, kremy do ciała, olejki do ciała,
balsamy do ciała i kremy do twarzy, mleczko do twarzy i ciała, kremy
do twarzy oraz preparaty do pielęgnacji skóry, wszystkie zawierające
pochodne konopi indyjskich, każdy spośród wymienionych powyżej
produktów służy uśmierzaniu bólu, odprężeniu, zmniejszeniu stresu
i zmęczenia, do poprawy nastroju, utrzymywania ogólnego stanu
zdrowia i dobrego samopoczucia, do radzenia sobie z lękiem i depresją, jako środek nasenny, intymne preparaty nawilżające, plastry
transdermalne zawierające konopie indyjskie, aerozole ustne zawierające konopie indyjskie, 9 publikacje elektroniczne, a mianowicie
biuletyny, broszury, raporty i przewodniki dotyczące konopi indyjskich, 16 publikacje drukowane, a mianowicie biuletyny, broszury,
raporty i przewodniki dotyczące konopi indyjskich, 21 słoiki, 25 kostiumy lekkoatletyczne, czapki bejsbolówki, stroje plażowe, czapki,
ubrania codzienne, okrycia robocze [kombinezony], japonki, rękawiczki, czapki do gry w golfa, koszulki polo, nakrycia głowy, opaski
na głowę, koszulki z długim rękawem, rękawiczki z jednym palcem,
fantazyjne nakrycia głowy, sandały, koszule, bluzy sportowe, toczki,
koszulki z krótkim rękawem, 29 olejki i żywice pochodzące z konopi indyjskich, nie do zastosowania medycznego, produkt związany z konopiami indyjskimi, a mianowicie olejki, olejki pochodzące
z konopi indyjskich, żywność zawierająca konopie indyjskie, żywice
i olejki z konopi indyjskich, a mianowicie masło, 30 żywność zawierająca konopie indyjskie, żywice i olejki z konopi indyjskich, a mianowicie, czekoladki, ciasteczka, brownie [ciastka czekoladowe], wyroby
cukiernicze i batony energetyczne, herbata, produkty związane z konopiami indyjskimi, a mianowicie herbaty zawierające konopie indyjskie oraz herbaty zawierające pochodne konopi indyjskich tzn. żywice i olejki, 31 żywe rośliny konopi indyjskich, żywe rośliny marihuany,
nasiona konopi indyjskich, 32 napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe napoje gazowane,
napoje energetyzujące, każdy zawierający pochodne konopi indyjskich, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe i soki
owocowe, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierający żywice i olejki pochodzące z konopi indyjskich, 34 suszona marihuana, suszone konopie indyjskie, pochodne
konopi indyjskich, a mianowicie żywice i olejki, konopie indyjskie
i marihuana do użytku rekreacyjnego, artykuły do użytku z tytoniem, a mianowicie fajki, woreczki na marihuanę i konopie indyjskie,
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zapalniczki dla palaczy, młynki do konopi indyjskich i marihuany,
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, 35 sprzedaż
detaliczna, hurtowa i dystrybucja marihuany i konopi indyjskich,
produktów związanych z konopiami indyjskimi, produktów pochodnych konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających zdrowie zawierających konopie indyjskie, sprzedaż detaliczna
marihuany i konopi indyjskich online (przez Internet), udostępnianie
informacji konsumentom o miejscach sprzedaży konopi indyjskich,
prowadzenie stron internetowych zawierających oceny, komentarze
i rekomendacje dotyczące produktów i usług dla celów handlowych
zamieszczone przez użytkowników dotyczące marihuany i konopi
indyjskich, 39 pakowanie marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych z konopiami indyjskimi, produktów pochodnych
konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających
zdrowie zawierających konopie indyjskie, 41 udostępnianie strony
internetowej zawierającej informacje w zakresie rozrywki związane z kulturą konopi indyjskich, udostępnianie aktualności w postaci przekazywania wiadomości bieżących za pośrednictwem strony
internetowej dotyczących konopi indyjskich oraz kultury związanej
z konopiami indyjskimi, prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje edukacyjne w zakresie konopi indyjskich, 42 usługi
badawcze w dziedzinie marihuany i konopi indyjskich, produktów
związanych z konopiani indyjskimi, produktów pochodnych konopi
indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających zdrowie
zawierających konopie indyjskie, 44 usługi w zakresie rozmnażania,
hodowli, uprawy, zbioru i produkcji marihuany i konopi indyjskich,
45 usługi komputerowe, a mianowicie usługi serwisów społecznościowych online dla zarejestrowanych użytkowników mające na celu
prowadzenie dyskusji, otrzymywanie informacji zwrotnej od innych
użytkowników, od społeczności wirtualnych oraz porozumiewanie
się za pośrednictwem portali społecznościowych w sprawach dotyczących konopi indyjskich.

(111) 320720
(220) 2018 11 26
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) Aphria Inc., Leamington, CA.
(540) A aphria
(540)

(210) 493096

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do kąpieli,
olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kremy do ciała, kosmetyki w formie żeli, płyny pielęgnacyjne,
kosmetyki do pielęgnacji ciała i urody, kremy do ciała, olejki do ciała,
kremy kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, kosmetyki i makijaże, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, mleczko do twarzy i ciała,
balsamy do twarzy, preparaty do włosów, preparaty do układania
włosów, kremy do rąk, balsamy do rąk, preparaty do pielęgnacji ust,
odżywki do ust, błyszczyki do ust, mydła w płynie, kremy do masażu,
olejki do masażu, nielecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry głowy, kremy
do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, olejki toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do skóry, środki zmiękczające skórę (emolienty), balsamy do ciała, mydło do skóry, mydła
do pielęgnacji ciała, mydła do użytku osobistego, 5 produkt związany z konopiami indyjskimi, tzn. olejki, olejki pochodzące z konopi
indyjskich, konopie indyjskie i marihuana, produkty związane z konopiami indyjskimi, tzn. olejki, maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie zawierające konopie indyjskie, olejki,
maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie
zawierające żywice i olejki pochodzące z konopi indyjskich, nutraceutyki do celów medycznych, nutraceutyki do celów medycznych
zawierające konopie indyjskie, nutraceutyki do celów medycznych
zawierające pochodne konopi indyjskich, tzn. żywice i olejki, kremy
do skóry z antybiotykiem, mydła w kostce i w płynie, dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do kąpieli, kremy do ciała, olejki do ciała,
balsamy do ciała i kremy do twarzy, mleczko do twarzy i ciała, kremy
do twarzy oraz preparaty do pielęgnacji skóry, wszystkie zawierające
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

pochodne konopi indyjskich, każdy spośród wymienionych powyżej produktów służy uśmierzaniu bólu, odprężeniu, zmniejszeniu
stresu i zmęczenia, do poprawy nastroju, utrzymywania ogólnego
stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, do radzenia sobie z lękiem
i depresją, jako środek nasenny, intymne preparaty nawilżające,
plastry transdermalne zawierające konopie indyjskie, aerozole ustne zawierające konopie indyjskie, konopie indyjskie i marihuana,
produkt związany z konopiami indyjskimi, tzn. olejki, olejki pochodzące z konopi indyjskich, każdy spośród wymienionych powyżej
produktów służy uśmierzaniu bólu, odprężeniu, zmniejszeniu stresu
i zmęczenia, do poprawy nastroju, utrzymywania ogólnego stanu
zdrowia i dobrego samopoczucia, do radzenia sobie z lękiem i depresją, jako środek nasenny, 9 publikacje elektroniczne, a mianowicie
biuletyny, broszury, raporty i przewodniki dotyczące konopi indyjskich, 16 publikacje drukowane, a mianowicie biuletyny, broszury,
raporty i przewodniki dotyczące konopi indyjskich, 21 słoiki, 25 kostiumy lekkoatletyczne, czapki bejsbolówki, stroje plażowe, czapki,
ubrania codzienne, okrycia robocze [kombinezony], japonki, rękawiczki, czapki do gry w golfa, koszulki polo, nakrycia głowy, opaski
na głowę, koszulki z długim rękawem, rękawiczki z jednym palcem,
fantazyjne nakrycia głowy, sandały, koszule, bluzy sportowe, toczki,
koszulki z krótkim rękawem, 29 olejki i żywice pochodzące z konopi
indyjskich, nie do zastosowania medycznego, produkt związany z konopiami indyjskimi, a mianowicie olejki, olejki pochodzące z konopi
indyjskich, żywność zawierająca konopie indyjskie, żywice i olejki
z konopi indyjskich, a mianowicie masło, 30 żywność zawierająca konopie indyjskie, żywice i olejki z konopi indyjskich, a mianowicie, czekoladki, ciasteczka, brownie [ciastka czekoladowe], wyroby cukiernicze i batony energetyczne, herbata, produkty związane z konopiami
indyjskimi, a mianowicie herbaty zawierające konopie indyjskie oraz
herbaty zawierające pochodne konopi indyjskich tzn. żywice i olejki,
31 żywe rośliny konopi indyjskich, żywe rośliny marihuany, nasiona
konopi indyjskich, 32 napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje
energetyzujące, każdy zawierający pochodne konopi indyjskich, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe i soki owocowe,
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierający żywice i olejki pochodzące z konopi indyjskich, 34 artykuły do użytku z tytoniem, a mianowicie młynki do konopi indyjskich
i marihuany, suszona marihuana, suszone konopie indyjskie, pochodne konopi indyjskich, a mianowicie żywice i olejki, konopie indyjskie
i marihuana do użytku rekreacyjnego, artykuły do użytku z tytoniem,
a mianowicie fajki, woreczki na marihuanę i konopie indyjskie, zapalniczki dla palaczy, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i dystrybucja marihuany
i konopi indyjskich, produktów związanych z konopiami indyjskimi,
produktów pochodnych konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających zdrowie zawierających konopie indyjskie,
sprzedaż detaliczna marihuany i konopi indyjskich online (przez Internet), udostępnianie informacji konsumentom o miejscach sprzedaży konopi indyjskich, prowadzenie stron internetowych zawierających oceny, komentarze i rekomendacje dotyczące produktów
i usług dla celów handlowych zamieszczone przez użytkowników
dotyczące marihuany i konopi indyjskich, 39 pakowanie marihuany
i konopi indyjskich, produktów związanych z konopiami indyjskimi,
produktów pochodnych konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających zdrowie zawierających konopie indyjskie,
41 udostępnianie strony internetowej zawierającej informacje w zakresie rozrywki związane z kulturą konopi indyjskich, udostępnianie
aktualności w postaci przekazywania wiadomości bieżących za pośrednictwem strony internetowej dotyczących konopi indyjskich
oraz kultury związanej z konopiami indyjskimi, prowadzenie strony
internetowej zawierającej informacje edukacyjne w zakresie konopi
indyjskich, 42 usługi badawcze w dziedzinie marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych z konopiani indyjskimi, produktów
pochodnych konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających zdrowie zawierających konopie indyjskie, 44 usługi
w zakresie rozmnażania, hodowli, uprawy, zbioru i produkcji marihuany i konopi indyjskich, 45 usługi komputerowe, a mianowicie usługi
serwisów społecznościowych online dla zarejestrowanych użytkowników mające na celu prowadzenie dyskusji, otrzymywanie informacji zwrotnej od innych użytkowników, od społeczności wirtualnych
oraz porozumiewanie się za pośrednictwem portali społecznościowych w sprawach dotyczących konopi indyjskich.

(111) 320721
(220) 2018 11 26
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) Aphria Inc., Leamington, CA.
(540) aphria
(540)

Nr 8/2019
(210) 493101

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do kąpieli,
olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kremy do ciała, kosmetyki w formie żeli, płyny pielęgnacyjne,
kosmetyki do pielęgnacji ciała i urody, kremy do ciała, olejki do ciała,
kremy kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, kosmetyki i makijaże, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, mleczko do twarzy i ciała,
balsamy do twarzy, preparaty do włosów, preparaty do układania
włosów, kremy do rąk, balsamy do rąk, preparaty do pielęgnacji ust,
odżywki do ust, błyszczyki do ust, mydła w płynie, kremy do masażu, olejki do masażu, nielecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji włosów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry głowy,
kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, olejki
toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do skóry, środki
zmiękczające skórę (emolienty), balsamy do ciała, mydło do skóry,
mydła do pielęgnacji ciała, mydła do użytku osobistego, 5 produkty
związane z konopiami indyjskimi, tzn. olejki, maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie zawierające konopie indyjskie, olejki, maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki
i kapsułki, wszystkie zawierające żywice i olejki pochodzące z konopi indyjskich, nutraceutyki do celów medycznych, nutraceutyki
do celów medycznych zawierające konopie indyjskie, nutraceutyki
do celów medycznych zawierające pochodne konopi indyjskich,
tzn. żywice i olejki, kremy do skóry z antybiotykiem, mydła w kostce
i w płynie, dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do kąpieli, kremy
do ciała, olejki do ciała, balsamy do ciała i kremy do twarzy, mleczko do twarzy i ciała, kremy do twarzy oraz preparaty do pielęgnacji skóry, wszystkie zawierające pochodne konopi indyjskich, każdy
spośród wymienionych powyżej produktów służy uśmierzaniu bólu,
odprężeniu, zmniejszeniu stresu i zmęczenia, do poprawy nastroju,
utrzymywania ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia,
do radzenia sobie z lękiem i depresją, jako środek nasenny, intymne
preparaty nawilżające, plastry transdermalne zawierające konopie
indyjskie, aerozole ustne zawierające konopie indyjskie, konopie indyjskie i marihuana, produkt związany z konopiami indyjskimi, tzn.
olejki, olejki pochodzące z konopi indyjskich, każdy spośród wymienionych powyżej produktów służy uśmierzaniu bólu, odprężeniu,
zmniejszeniu stresu i zmęczenia, do poprawy nastroju, utrzymywania ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, do radzenia
sobie z lękiem i depresją, jako środek nasenny, 9 publikacje elektroniczne, a mianowicie biuletyny, broszury, raporty i przewodniki dotyczące konopi indyjskich, 16 publikacje drukowane, a mianowicie biuletyny, broszury, raporty i przewodniki dotyczące konopi indyjskich,
21 słoiki, 25 kostiumy lekkoatletyczne, czapki bejsbolówki, stroje
plażowe, czapki, ubrania codzienne, okrycia robocze [kombinezony], japonki, rękawiczki, czapki do gry w golfa, koszulki polo, nakrycia głowy, opaski na głowę, koszulki z długim rękawem, rękawiczki
z jednym palcem, fantazyjne nakrycia głowy, sandały, koszule, bluzy sportowe, toczki, koszulki z krótkim rękawem, 29 olejki i żywice
pochodzące z konopi indyjskich, nie do zastosowania medycznego,
produkt związany z konopiami indyjskimi, a mianowicie olejki, olejki pochodzące z konopi indyjskich, żywność zawierająca konopie
indyjskie, żywice i olejki z konopi indyjskich, a mianowicie masło,
30 żywność zawierająca konopie indyjskie, żywice i olejki z konopi
indyjskich, a mianowicie, czekoladki, ciasteczka, brownie [ciastka
czekoladowe], wyroby cukiernicze i batony energetyczne, herbata,
produkty związane z konopiami indyjskimi, a mianowicie herbaty
zawierające konopie indyjskie oraz herbaty zawierające pochodne
konopi indyjskich tzn. żywice i olejki, 31 żywe rośliny konopi indyjskich, żywe rośliny marihuany, nasiona konopi indyjskich, 32 napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe i soki owocowe,
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierający pochodne konopi indyjskich, napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe napoje
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gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierający żywice i olejki
pochodzące z konopi indyjskich, 34 artykuły do użytku z tytoniem,
a mianowicie młynki do konopi indyjskich i marihuany, suszona marihuana, suszone konopie indyjskie, pochodne konopi indyjskich,
a mianowicie żywice i olejki, konopie indyjskie i marihuana do użytku rekreacyjnego, artykuły do użytku z tytoniem, a mianowicie fajki,
woreczki na marihuanę i konopie indyjskie, zapalniczki dla palaczy,
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, 35 sprzedaż
detaliczna, hurtowa i dystrybucja marihuany i konopi indyjskich,
produktów związanych z konopiami indyjskimi, produktów pochodnych konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających zdrowie zawierających konopie indyjskie, sprzedaż detaliczna
marihuany i konopi indyjskich online (przez Internet), udostępnianie
informacji konsumentom o miejscach sprzedaży konopi indyjskich,
prowadzenie stron internetowych zawierających oceny, komentarze
i rekomendacje dotyczące produktów i usług dla celów handlowych
zamieszczone przez użytkowników dotyczące marihuany i konopi
indyjskich, 39 pakowanie marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych z konopiami indyjskimi, produktów pochodnych
konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających
zdrowie zawierających konopie indyjskie, 41 udostępnianie strony
internetowej zawierającej informacje w zakresie rozrywki związane z kulturą konopi indyjskich, udostępnianie aktualności w postaci przekazywania wiadomości bieżących za pośrednictwem strony
internetowej dotyczących konopi indyjskich oraz kultury związanej
z konopiami indyjskimi, prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje edukacyjne w zakresie konopi indyjskich, 42 usługi
badawcze w dziedzinie marihuany i konopi indyjskich, produktów
związanych z konopiani indyjskimi, produktów pochodnych konopi
indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających zdrowie
zawierających konopie indyjskie, 44 usługi w zakresie rozmnażania,
hodowli, uprawy, zbioru i produkcji marihuany i konopi indyjskich,
45 usługi komputerowe, a mianowicie usługi serwisów społecznościowych online dla zarejestrowanych użytkowników mające na celu
prowadzenie dyskusji, otrzymywanie informacji zwrotnej od innych
użytkowników, od społeczności wirtualnych oraz porozumiewanie
się za pośrednictwem portali społecznościowych w sprawach dotyczących konopi indyjskich.

(111) 320722
(220) 2018 11 22
(210) 492995
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE REYPOL
REJMAK SPÓŁKA JAWNA, Janowiec, PL.
(540) SEROKOMLA
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu z artykułami spożywczymi,
39 parkingi, promowy transport, dostarczanie towarów, 43 barowe,
bary szybkiej obsługi, hotele, kafeterie, kawiarnie, motele, noclegi,
obozy wakacyjne, pensjonaty, przygotowanie dań na zamówienie
oraz ich dostawa, restauracje, rezerwacje hotelowe, samoobsługowe
restauracje, stołówki, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 320723
(220) 2018 11 23
(210) 493030
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 14
(732) MARCINIAK ADAM, Nowe Miasto Lubawskie, PL.
(540) DREWHIT
(510), (511) 4 brykiety drzewne, paliwo do grilla z wiórów drzewnych, patyczki drewniane na podpałkę, podpałki [drewno na rozpałkę], produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych, wióry
drewniane do użytku jako paliwo, 20 elementy meblowe, meble
i akcesoria meblowe, drewniane maty do pokrywania tkanin, meble
drewniane, nogi do mebli, stelaże tapczanów, stelaże do łóżek, stelaże do łóżek drewniane, stelaże z listew do łóżek, konstrukcje drewniane łóżka, osprzęt niemetalowy do łóżek, drewniane podstawki
na podłokietniki i oparcia.
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(111) 320724
(220) 2018 11 23
(210) 493056
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Polish International Development Fund PFR TFI
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 26.04.06, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania
rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, informacja
o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, analiza kosztów, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, outsourcing [doradztwo handlowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
prognozy ekonomiczne, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, analizy rynku, rynkowe badania, statystyczne zestawienia,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pomóc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, 36 analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, zarządzanie finansami, informacje finansowe, doradztwo finansowe, operacje finansowe, usługi
finansowe, usługi funduszy zabezpieczających, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, operacje walutowe, transakcje finansowe, tworzenie funduszy inwestycyjnych, wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości].
(111) 320725
(220) 2018 11 26
(210) 493087
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) Aphria Inc., Leamington, CA.
(540) APHRIA
(510), (511) 3 dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do kąpieli,
olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji urody, kremy do ciała, kosmetyki w formie żeli, płyny pielęgnacyjne, kosmetyki do pielęgnacji ciała i urody, kremy do ciała, olejki do ciała, kremy kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych,
kosmetyki i makijaże, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, mleczko
do twarzy i ciała, balsamy do twarzy, preparaty do włosów, preparaty do układania włosów, kremy do rąk, balsamy do rąk, preparaty do pielęgnacji ust, odżywki do ust, błyszczyki do ust, mydła
w płynie, kremy do masażu, olejki do masażu, nielecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry głowy, kremy do pielęgnacji skóry, inne niż
do użytku medycznego, olejki toaletowe, preparaty do pielęgnacji
skóry, kremy do skóry, środki zmiękczające skórę (emolienty), balsamy do ciała, mydło do skóry, mydła do pielęgnacji ciała, mydła
do użytku osobistego, 5 produkt związany z konopiami indyjskimi,
tzn. olejki, olejki pochodzące z konopi indyjskich, konopie indyjskie
i marihuana, produkty związane z konopiami indyjskimi, tzn. olejki,
maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie
zawierające konopie indyjskie, olejki, maści, pasty skoncentrowane,
nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie zawierające żywice i olejki
pochodzące z konopi indyjskich, nutraceutyki do celów medycznych, nutraceutyki do celów medycznych zawierające konopie indyjskie, nutraceutyki do celów medycznych zawierające pochodne
konopi indyjskich, tzn. żywice i olejki, kremy do skóry z antybiotykiem, mydła w kostce i w płynie, dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli,
olejki do kąpieli, kremy do ciała, olejki do ciała, balsamy do ciała
i kremy do twarzy, mleczko do twarzy i ciała, kremy do twarzy oraz
preparaty do pielęgnacji skóry, wszystkie zawierające pochodne
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konopi indyjskich, każdy spośród wymienionych powyżej produktów służy uśmierzaniu bólu, odprężeniu, zmniejszeniu stresu
i zmęczenia, do poprawy nastroju, utrzymywania ogólnego stanu
zdrowia i dobrego samopoczucia, do radzenia sobie z lękiem i depresją, jako środek nasenny, intymne preparaty nawilżające, plastry
transdermalne zawierające konopie indyjskie, aerozole ustne zawierające konopie indyjskie, 9 publikacje elektroniczne, a mianowicie biuletyny, broszury, raporty i przewodniki dotyczące konopi
indyjskich, 16 publikacje drukowane, a mianowicie biuletyny, broszury, raporty i przewodniki dotyczące konopi indyjskich, 21 słoiki,
25 kostiumy lekkoatletyczne, czapki bejsbolówki, stroje plażowe,
czapki, ubrania codzienne, okrycia robocze [kombinezony], japonki, rękawiczki, czapki do gry w golfa, koszulki polo, nakrycia głowy,
opaski na głowę, koszulki z długim rękawem, rękawiczki z jednym
palcem, fantazyjne nakrycia głowy, sandały, koszule, bluzy sportowe, toczki, koszulki z krótkim rękawem, 29 olejki i żywice pochodzące z konopi indyjskich, nie do zastosowania medycznego, produkt związany z konopiami indyjskimi, a mianowicie olejki, olejki
pochodzące z konopi indyjskich, żywność zawierająca konopie
indyjskie, żywice i olejki z konopi indyjskich, a mianowicie masło,
30 żywność zawierająca konopie indyjskie, żywice i olejki z konopi
indyjskich, a mianowicie, czekoladki, ciasteczka, brownie [ciastka
czekoladowe], wyroby cukiernicze i batony energetyczne, herbata,
produkty związane z konopiami indyjskimi, a mianowicie herbaty
zawierające konopie indyjskie oraz herbaty zawierające pochodne
konopi indyjskich tzn. żywice i olejki, 31 żywe rośliny konopi indyjskich, żywe rośliny marihuany, nasiona konopi indyjskich, 32 napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe i soki owocowe,
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy
zawierający pochodne konopi indyjskich, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierający żywice
i olejki pochodzące z konopi indyjskich, 34 suszona marihuana,
suszone konopie indyjskie, pochodne konopi indyjskich, a mianowicie żywice i olejki, konopie indyjskie i marihuana do użytku
rekreacyjnego, artykuły do użytku z tytoniem, a mianowicie fajki,
woreczki na marihuanę i konopie indyjskie, zapalniczki dla palaczy, młynki do konopi indyjskich i marihuany, waporyzatory dla
palaczy, do stosowania doustnego, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i dystrybucja marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych z konopiami indyjskimi, produktów pochodnych konopi
indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających zdrowie
zawierających konopie indyjskie, sprzedaż detaliczna marihuany
i konopi indyjskich online (przez Internet), udostępnianie informacji konsumentom o miejscach sprzedaży konopi indyjskich, prowadzenie stron internetowych zawierających oceny, komentarze i rekomendacje dotyczące produktów i usług dla celów handlowych
zamieszczone przez użytkowników dotyczące marihuany i konopi
indyjskich, 39 pakowanie marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych z konopiami indyjskimi, produktów pochodnych
konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających
zdrowie zawierających konopie indyjskie, 41 udostępnianie strony
internetowej zawierającej informacje w zakresie rozrywki związane
z kulturą konopi indyjskich, udostępnianie aktualności w postaci
przekazywania wiadomości bieżących za pośrednictwem strony
internetowej dotyczących konopi indyjskich oraz kultury związanej
z konopiami indyjskimi, prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje edukacyjne w zakresie konopi indyjskich, 42 usługi
badawcze w dziedzinie marihuany i konopi indyjskich, produktów
związanych z konopiani indyjskimi, produktów pochodnych konopi
indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających zdrowie
zawierających konopie indyjskie, 44 usługi w zakresie rozmnażania,
hodowli, uprawy, zbioru i produkcji marihuany i konopi indyjskich,
45 usługi komputerowe, a mianowicie usługi serwisów społecznościowych online dla zarejestrowanych użytkowników mające
na celu prowadzenie dyskusji, otrzymywanie informacji zwrotnej
od innych użytkowników, od społeczności wirtualnych oraz porozumiewanie się za pośrednictwem portali społecznościowych
w sprawach dotyczących konopi indyjskich.

(111) 320726
(220) 2018 11 26
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) Aphria Inc., Leamington, CA.
(540) A

(210) 493092
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do kąpieli,
olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kremy do ciała, kosmetyki w formie żeli, płyny pielęgnacyjne,
kosmetyki do pielęgnacji ciała i urody, kremy do ciała, olejki do ciała,
kremy kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, kosmetyki i makijaże, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, mleczko do twarzy i ciała,
balsamy do twarzy, preparaty do włosów, preparaty do układania
włosów, kremy do rąk, balsamy do rąk, preparaty do pielęgnacji ust,
odżywki do ust, błyszczyki do ust, mydła w płynie, kremy do masażu,
olejki do masażu, nielecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry głowy, kremy
do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, olejki toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, kremy do skóry, środki zmiękczające skórę (emolienty), balsamy do ciała, mydło do skóry, mydła
do pielęgnacji ciała, mydła do użytku osobistego, 5 produkt związany z konopiami indyjskimi, tzn. olejki, olejki pochodzące z konopi
indyjskich, konopie indyjskie i marihuana, produkty związane z konopiami indyjskimi, tzn. olejki, maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie zawierające konopie indyjskie, olejki,
maści, pasty skoncentrowane, nalewki, tabletki i kapsułki, wszystkie
zawierające żywice i olejki pochodzące z konopi indyjskich, nutraceutyki do celów medycznych, nutraceutyki do celów medycznych
zawierające konopie indyjskie, nutraceutyki do celów medycznych
zawierające pochodne konopi indyjskich, tzn. żywice i olejki, kremy
do skóry z antybiotykiem, mydła w kostce i w płynie, dodatki do kąpieli, zioła do kąpieli, olejki do kąpieli, kremy do ciała, olejki do ciała,
balsamy do ciała i kremy do twarzy, mleczko do twarzy i ciała, kremy
do twarzy oraz preparaty do pielęgnacji skóry, wszystkie zawierające
pochodne konopi indyjskich, każdy spośród wymienionych powyżej
produktów służy uśmierzaniu bólu, odprężeniu, zmniejszeniu stresu
i zmęczenia, do poprawy nastroju, utrzymywania ogólnego stanu
zdrowia i dobrego samopoczucia, do radzenia sobie z lękiem i depresją, jako środek nasenny, intymne preparaty nawilżające, plastry
transdermalne zawierające konopie indyjskie, aerozole ustne zawierające konopie indyjskie, 9 publikacje elektroniczne, a mianowicie
biuletyny, broszury, raporty i przewodniki dotyczące konopi indyjskich, 16 publikacje drukowane, a mianowicie biuletyny, broszury,
raporty i przewodniki dotyczące konopi indyjskich, 21 słoiki, 25 kostiumy lekkoatletyczne, czapki bejsbolówki, stroje plażowe, czapki,
ubrania codzienne, okrycia robocze [kombinezony], japonki, rękawiczki, czapki do gry w golfa, koszulki polo, nakrycia głowy, opaski
na głowę, koszulki z długim rękawem, rękawiczki z jednym palcem,
fantazyjne nakrycia głowy, sandały, koszule, bluzy sportowe, toczki,
koszulki z krótkim rękawem, 29 olejki i żywice pochodzące z konopi indyjskich, nie do zastosowania medycznego, produkt związany z konopiami indyjskimi, a mianowicie olejki, olejki pochodzące
z konopi indyjskich, żywność zawierająca konopie indyjskie, żywice
i olejki z konopi indyjskich, a mianowicie masło, 30 żywność zawierająca konopie indyjskie, żywice i olejki z konopi indyjskich, a mianowicie, czekoladki, ciasteczka, brownie [ciastka czekoladowe], wyroby
cukiernicze i batony energetyczne, herbata, produkty związane z konopiami indyjskimi, a mianowicie herbaty zawierające konopie indyjskie oraz herbaty zawierające pochodne konopi indyjskich tzn. żywice i olejki, 31 żywe rośliny konopi indyjskich, żywe rośliny marihuany,
nasiona konopi indyjskich, 32 napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje owocowe i soki owocowe, bezalkoholowe napoje gazowane,
napoje energetyzujące, każdy zawierający pochodne konopi indyjskich, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe i soki
owocowe, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje energetyzujące, każdy zawierający żywice i olejki pochodzące z konopi indyjskich, 34 suszona marihuana, suszone konopie indyjskie, pochodne
konopi indyjskich, a mianowicie żywice i olejki, konopie indyjskie
i marihuana do użytku rekreacyjnego, artykuły do użytku z tytoniem, a mianowicie fajki, woreczki na marihuanę i konopie indyjskie,
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zapalniczki dla palaczy, młynki do konopi indyjskich i marihuany,
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, 35 sprzedaż
detaliczna, hurtowa i dystrybucja marihuany i konopi indyjskich,
produktów związanych z konopiami indyjskimi, produktów pochodnych konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających zdrowie zawierających konopie indyjskie, sprzedaż detaliczna
marihuany i konopi indyjskich online (przez Internet), udostępnianie
informacji konsumentom o miejscach sprzedaży konopi indyjskich,
prowadzenie stron internetowych zawierających oceny, komentarze
i rekomendacje dotyczące produktów i usług dla celów handlowych
zamieszczone przez użytkowników dotyczące marihuany i konopi
indyjskich, 39 pakowanie marihuany i konopi indyjskich, produktów związanych z konopiami indyjskimi, produktów pochodnych
konopi indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających
zdrowie zawierających konopie indyjskie, 41 udostępnianie strony
internetowej zawierającej informacje w zakresie rozrywki związane z kulturą konopi indyjskich, udostępnianie aktualności w postaci przekazywania wiadomości bieżących za pośrednictwem strony
internetowej dotyczących konopi indyjskich oraz kultury związanej
z konopiami indyjskimi, prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje edukacyjne w zakresie konopi indyjskich, 42 usługi
badawcze w dziedzinie marihuany i konopi indyjskich, produktów
związanych z konopiani indyjskimi, produktów pochodnych konopi
indyjskich oraz naturalnych produktów wspomagających zdrowie
zawierających konopie indyjskie, 44 usługi w zakresie rozmnażania,
hodowli, uprawy, zbioru i produkcji marihuany i konopi indyjskich,
45 usługi komputerowe, a mianowicie usługi serwisów społecznościowych online dla zarejestrowanych użytkowników mające na celu
prowadzenie dyskusji, otrzymywanie informacji zwrotnej od innych
użytkowników, od społeczności wirtualnych oraz porozumiewanie
się za pośrednictwem portali społecznościowych w sprawach dotyczących konopi indyjskich.

(111) 320727
(220) 2018 11 26
(210) 493105
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) STOWARZYSZENIE FEDERATION OF IT EXPERTS, Warszawa, PL.
(540) FITE
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.15.01, 25.07.08
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek,
aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne
do pojazdów, akustyczne sygnalizatory, alarmy, 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 kinematograficzne, aparaty
fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych,
apertometry [optyka], urządzenia i przyrządy astronomiczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, automaty
muzyczne uruchamiane monetą, szafy grające, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne wyłączniki czasowe z wyłączeniem zegarmistrzostwa, balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie
celki, baterie anodowe, 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 [fotografika], boje do oznakowania torów wodnych, boje
sygnalizacyjne, boje znakowe do oznakowania torów wodnych,
bransoletki identyfikacyjne kodowane magnetyczne, brzęczyki, busole, celki akumulatorowe, celowniki fotograficzne, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni
palnej, cewki dławikowe impedancje, cewki elektromagnetyczne,
cewki elektryczne, karkasy na cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych,
chronografy aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie, ciemnie
fotograficzne, ciężarki do pionów, sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia w oponach pojazdów, cyklotrony, czasomierze do gotowania jajek, klepsydry, częstotliwościomierze, czujniki, czujniki ci-
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śnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki
poziomu paliwa, czujniki znaczników stolarstwo, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry, aparatura do destylacji do celów naukowych,
diody świecące LED, urządzenia elektryczne do dozorowania, urządzenia do dozowania, dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne
[urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut miedziany
izolowany, druty [przewody] elektryczne, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty ze stopów metali jako
bezpieczniki topikowe, aparatura dyfrakcyjna do mikroskopii, dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski do rejestracji dźwięku, dyski
kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe CD-Romy, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe
elektryczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia do transmisji dźwięku, dźwignie
bezmiany wag przesuwnikowych, dźwigniowe wagi przesuwnikowe,
ekrany [fotografika], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany
radiologiczne do celów przemysłowych, elektrolizery, elektroniczne
pióra świetlne [ekranopisy], elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na pincenez, elektroniczne etykietki na towarach, falomierze,
wykrywacze fałszywych monet, filmy [błony] naświetlone, filmy animowane rysunkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, filmy kinematograficzne naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry [fotografika], filtry do masek do oddychania, filtry
promieni ultrafioletowych do fotografiki, urządzenia i przyrządy
do fizyki, fotograficzne suszarki do klisz, fotokopiarki, fotometry,
urządzenia do kontroli frankowania, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, kryształy galenitu [detektory], galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty
[złącza elektryczne], gogle do uprawiania sportu, gramofony, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe ostrzegawcze,
gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe, urządzenia do wymiany igieł
gramofonowych, identyfikacyjne bransoletki kodowane magnetyczne, induktory [elektryczność], inkubatory dla kultur bakteryjnych,
instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych,
interfejsy komputerowe [informatyka], iskrochrony, jeździeckie kaski,
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne światłowody, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone
do stosowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, karty magnetyczne zakodowane magnetycznie, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski jeździeckie, kaski
ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy rejestrujące,
katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce strażackie, kodery magnetyczne,
kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, kombinezony dla nurków, kombinezony
ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, kompaktowe dyski
audio-wideo, kompaktowe dyski CD-Romy, komparatory, kompasy
[przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, drukarki do komputerów, komputery
przenośne, komputery przenośne podręczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do komutacji, komutatory, kondensatory, kondensatory elektryczne, kondensatory optyczne, przyrządy do kosmografii, miarki krawieckie, krokomierze
[pedometry], kuwety fotograficzne, kwasomierze areometry, kwasomierze do akumulatorów, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, laboratoryjne wagi, laktodensymetry, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy ciemniowe [fotografika],
lampy ciemniowe [fotografika], lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy elektronowe wzmacniające, lampy
katodowe, lampy optyczne, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia,
lampy wyładowcze elektryczne rurowe inne niż do oświetlenia, lasery nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyj-
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ne], latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, linijki
przyrządy miernicze, linki do pionów, liny do sond, logi [instrumenty
pomiarowe], lornetki, kombinezony ochronne dla lotników, lunety
celownicze do broni palnej, lupy [optyka], lusterka optyczne, lustra
do kontroli pracy, łańcuszki do okularów, łączniki elektryczne, magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, magnetowidy,
magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych,
manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy
dydaktyczne], manometry, maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty
do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące, 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, miarki [przyrządy miernicze], miarki ciesielskie, miary, mierniki [przyrządy pomiarowe], mierniki czasu naświetlania [światłomierze], migacze światła
sygnalizacyjne, wyzwalacze migawki [fotografika], migawki [fotografika], mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory [hardware komputerowy], monitory [programy komputerowe], monitory ekranowe, urządzenia do montażu
filmów kinematograficznych, motopompy strażackie, myszy [informatyka], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, nakolanniki dla robotników, napędy dyskowe [informatyka], napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici
identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, niwelatory, poziomnice [przyrządy do ustalania linii poziomej], noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki informacji magnetyczne, nośniki
informacji optyczne, nośniki płyt ciemniowych [fotografika], 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, ochronne maski,
ociekacze do suszenia prac fotograficznych, 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, napromieniowałem i ogniem, odzież
kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, odzież
chroniąca przed ogniem, ogniwa, przełączniki [elektryczność], ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, łańcuszki
do okularów, okulary [optyka], okulary przeciwoślepieniowe, okulary
przeciwsłoneczne, omomierze, omometry, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, oprawki do pincenez, oprogramowanie komputerowe nagrane, optyczne nośniki danych, optyczne
włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], oscylografy,
osłony azbestowe dla strażaków, osłony końcówek wyjść elektrycznych, osłony obiektywów [optyka], osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze robotników, osobiste urządzenia stereofoniczne, baterie do oświetlenia, ozonizatory, ozonatory, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, pasy bezpieczeństwa
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy
ratunkowe, peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych, piece
do doświadczeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, łańcuszki
do pincenez, sznureczki do pincenez, pincenez, binokle, piorunochrony, pipety, pirometry, plandeki ratownicze, planimetry, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, plotery pisaki XY, płytki
krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty fonograficzne, 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, pompy strażackie,
powłoki osłony kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, wskaźniki poziomu wody, poziomnice, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów,
probówki, procesory centralne jednostki przetwarzania, procesory
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tekstu, programy gier komputerowych, programy komputerowe software ładowalny, programy komputerowe software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem
nie do celów medycznych, prostowniki, prostowniki prądu, przyrządy i urządzenia do prób materiałowych, próżniomierze, pryzmaty
[optyka], przeglądarki jaj, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy,
przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody magnetyczne, aparatura
kadrująca do przezroczy, przezrocza [fotografika], ramki do przezroczy fotograficznych, przyciski do dzwonków, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy
do wyznaczania azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przysłony [fotografika],
przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne moduły ładowalne,
pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki przełącznikowe [elektryczność], radary, radia, odbiorniki radiowe, radia samochodowe,
radio pagery, ramiona gramofonowe, ramki do przezroczy, rastry
do fotograwiury, reduktory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia 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, sacharometry, 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, przybory do pomiaru grubości skór wyprawionych,
skrzynki akumulatorowe, skrzynki do przyłączy [elektryczność],
skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze [elektryczność], słuchawki
na uszy, słuchawki telefoniczne, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze,
sonary, hydrolokatory, maszyny i urządzenia do sondowania, sondy
radarowe lub ultradźwiękowe, sondy do celów naukowobadawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzania danych], sprzęgacze akustyczne, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt komputerowy, sprzęt
radiotelefoniczny, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, stojaki do retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne],
osłony azbestowe dla strażaków, styki elektryczne, suszarki klisz [fotografia], suwaki logarytmiczne, suwmiarki, suwmiarki, sygnalizacja
świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafki na głośniki, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkło optyczne, szkło pokryte
powłoką przewodzącą elektryczność, sznureczki do okularów, szpule [fotografika], szyldy [znaki] mechaniczne, szyldy [znaki] świecące,
ściemniacze światła [regulatory 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,
telefoniczne słuchawki, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony
bezprzewodowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, telegrafy aparaty, telekopiarki, teleskopy, teodolity, termometry nie do celów medycznych, termostaty, termostaty do pojazdów, totalizatory,
transformatory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie,
translatory elektroniczne kieszonkowe, transpondery, tranzystory
elektronika, tratwy ratunkowe, triody napięciowe, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi do aparatów fotograficz-
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nych, trzepaczki strażackie, tuby do głośników, tuby głosowe, tuleje
złączowe do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tyczki, łaty
[przyrządy pomiarowe], tygle laboratoryjne, tygle probiercze do kupelacji laboratoryjne, ubiory chroniące przed ogniem, uchwyty
do telefonów komórkowych, układy scalone, urynometry, urządzenia antyinterferencyjne [elektryczność], urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, 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 czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do czyszczenia płyt gramofonowych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne],
urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, 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 akumulatorów elektrycznych, 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 [fotografika], urządzenia do powiększania [fotografia], 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 stereoskopii, urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do ważenia, urządzenia do wyważania,
urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym,
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia
elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS,
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 jonizujące
nie do powietrza i wody, urządzenia kadrujące do przezroczy, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych, sufler telewizyjny, prompter, urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne,
urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem nie do celów medycznych, urządzenia zawierające wizjery optyczne,
urządzenia zdalnego sterowania, wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne, wagi pomostowe, walizeczki z przyborami do autopsji [badania mikroskopowe], wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi, judasze,
woltomierze, wskaźniki ciśnienia, rejestratory ciśnienia, wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło,
wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia spadku, wskaźniki poziomu
wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki
temperatury, wtyczki, gniazdka i inne kontakty [złącza elektryczne],
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 fotografii, wzmacniacze, wzorniki [przyrządy
pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zaciski przewodów [elektryczność], zamki elektryczne, 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 inne niż do celów medycznych, filmy
do naświetlania zdjęć rentgenowskich, zegary kontrolne [czasomie-
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rze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów
punktowych, zespoły nadawcze [telekomunikacja], zestawy głośnomówiące do telefonów, złącza [elektryczność], złącza do przewodów
elektrycznych, złącza elektryczne, złączki [elektryczność], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki nawigacyjne
świetlne, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania marketingowe, badania opinii publicznej, 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 celów detalicznego handlu, 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, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi
impresariów w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, agencje eksportowo-importowe, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe wyceny, administrowanie hotelami, impresariat w działalności artystycznej,
agencje informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych
bazy danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, marketing,
maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi
modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, opracowywanie CV dla osób trzecich, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo handlowe], poszukiwania w zakresie patronatu, rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, pośrednictwo pracy,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych,
prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, przygotowanie listy
płac, dobór personelu za pomocą metod psychotechniki, public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], analizy rynku, badania rynkowe, usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, sporządzanie
sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawienia, usługi stenografii, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, telewizyjna reklama,
transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi dla osób trzecich, udzielanie handlowych
informacji oraz porad konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi menedżerskie dla sportowców, usługi podatkowe, wyce-
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ny handlowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
wynajem bilbordów, tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 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, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
zarządzanie hotelami, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 agencje informacyjne, agencje prasowe, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego,
komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, obsługa
telekonferencji, poczta elektroniczna, przekazywanie online kartek
z życzeniami, 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, łączność za pomocą telefonów, łączność za pomocą telegramów, informacja o telekomunikacji, transmisja poprzez telewizję
kablową, łączność poprzez terminale komputerowe, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja poprzez
telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi poczty głosowej,
usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, usługi teleksowe, usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji,
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń do telekopiowania, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej].

(111) 320728
(220) 2018 11 26
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) BUCHALSKI PIOTR, Łódź, PL.
(540) Vitamins BOOM!
(540)

(210) 493125
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(540)

Kolor znaku: błękitny, żółty, zielony, czerwony, różowy,
pomarańczowy, granatowy, szary, biały, jasnoniebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01,
24.17.04, 03.02.01, 03.02.24, 03.02.26, 03.09.01, 03.09.02, 03.09.24
(510), (511) 25 odzież, 28 zabawki.
(111) 320730
(220) 2018 11 26
(210) 493134
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) GÓRNY PRZEMYSŁAW BYSTYLE, Pabianice, PL.
(540) ALOGY
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 26.03.02, 26.03.07, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 9 telefony komórkowe, wtyczki telefoniczne, adaptery telefoniczne, futerały na telefony, złącza do telefonów, baterie
do telefonów, etui na telefony komórkowe, osłony na telefony komórkowe, baterie do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów, głośniki do telefonów komórkowych, ładowarki
do telefonów komórkowych, wyświetlacze do telefonów komórkowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, skórzane etui
na telefony komórkowe, urządzenia głośnomówiące do telefonów
komórkowych, futerały dopasowane do telefonów komórkowych,
uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, przewody USB
do telefonów komórkowych, stacje dokujące do telefonów komórkowych, obudowy wymienne do telefonów komórkowych, słuchawki douszne do telefonów komórkowych, zestawy głośnomówiące
do telefonów komórkowych, głośniki pomocnicze do telefonów
komórkowych, przejściówki do kabli telefonów komórkowych, moduły wyświetlacza do telefonów komórkowych, baterie dodatkowe
do telefonów komórkowych, stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych, etui
z klapką do telefonów komórkowych, ładowarki baterii do użytku
z telefonami, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi, sprzęt do korzystania z telefonów
komórkowych bez użycia rąk, uchwyty do korzystania z telefonów
komórkowych bez użycia rąk, mikrofony do używania bez użycia rąk
do telefonów komórkowych, zatyczki do gniazdek telefonów komórkowych zapobiegające dostawaniu się kurzu, pamięci USB z mikrozłączami USB kompatybilnymi z telefonami komórkowymi, futerały
do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, futerały
do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów.
(111) 320731
(220) 2018 11 27
(210) 493139
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) vetaxam
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny.

Kolor znaku: pomarańczowy, błękitny, zielony, żółty
(531) 29.01.14, 27.03.11, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.19, 01.15.14, 01.15.15, 05.07.11, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli.
(111) 320729
(220) 2018 11 26
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) BUCHALSKI PIOTR, Łódź, PL.
(540) ORIENTARIUM FUNNY ZOO !

(111) 320732
(220) 2018 11 22
(210) 492956
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) Balley Brandenburg des Ritterlichen Ordens St. Johannis
vom Spital zu Jerusalem, genannt Der Johanniterorden, Berlin, DE.
(540) ZAKON JOANNITÓW
(540)

(210) 493127
Kolor znaku: czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.01
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(510), (511) 16 druki, artykuły piśmienne, naklejki [materiały piśmienne], materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 36 zbieranie datków dla osób trzecich i zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, wynajem lokali do mieszkania z opieką
[usługi zakwaterowania tymczasowego], prowadzenie żłobków dla
dzieci, opieka nad dziećmi w formie placówki opieki dziennej, usługi charytatywne, mianowicie rozdawanie żywności i napojów osobom bezdomnym i innym potrzebującym, udostępnianie obiektów
i sprzętu na zjazdy, prowadzenie przytułków dla bezdomnych, schronisk dla kobiet i mężczyzn (zakwaterowanie, zapewnianie żywności
i napojów), 44 usługi medyczne, w szczególności opieka lekarska
stacjonarna, częściowo stacjonarna i ambulatoryjna, zabiegi higieniczne dla ludzi, w szczególności usługi opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej, w tym usługi rehabilitacji fizycznej, prowadzenie punktów
opieki społecznej, mianowicie pomoc i opieka terapeutyczna.

(111) 320733
(220) 2018 11 23
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 14
(732) ŚWIDERSKI WIESŁAW ALKOR-WBS, Nysa, PL.
(540) ALKOR
(540)

(210) 493010

(531) 26.03.07, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 14 przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
zegary, zegarki, zegarki na rękę, paski do zegarków, łańcuszki do zegarków, etui na zegarki, biżuteria i wyroby jubilerskie, łańcuszki,
bransolety, pudełka na biżuterię i wyroby jubilerskie, 35 usługi handlu detalicznego oraz usługi handlu detalicznego on-line w zakresie
takich towarów jak przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
zegary, zegarki, zegarki na rękę, paski do zegarków, łańcuszki do zegarków, etui na zegarki, biżuteria i wyroby jubilerskie, łańcuszki,
bransolety, pudełka na biżuterię i wyroby jubilerskie, 37 konserwacja
i naprawa przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, zegarów, zegarków, zegarków na rękę, naprawa wyrobów jubilerskich,
łańcuszków, bransolet.
(111) 320734
(220) 2018 11 13
(210) 492603
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 17
(732) IMMOBART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) IMMOBART
(510), (511) 36 inwestowanie w nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie osiedli mieszkaniowych, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 37 usługi budowlane, w szczególności budowa nieruchomości mieszkalnych
i komercyjnych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości.
(111) 320735
(220) 2018 11 08
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 14
(732) STARK PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Urszulin, PL.
(540) STARK
(540)

(210) 492476

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 20 pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych do przemysłowego
konfekcjonowania artykułów spożywczych, w szczególności lodów,
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artykułów przemysłu mleczarskiego i rybnego, pojemniki do przenoszenia niemetalowe, pojemniki niemetalowe [składowanie,
transport], pojemniki opakowaniowe wykonane głównie z tworzyw
sztucznych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych do celów domowych, zbiorniki
do przechowywania cieczy [kontenery] zrobione z materiałów niemetalowych, puste kapsułki do kawy z tworzywa sztucznego.

(111) 320736
(220) 2018 11 08
(210) 492475
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) CoolCryo
(510), (511) 10 krioaplikatory do użytku medycznego, krioaplikatory
do wykonywania zabiegów medycznych.
(111) 320737
(220) 2018 11 08
(210) 492473
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) CathAIO
(510), (511) 10 elektrody do użytku medycznego, elektrody do badań laboratoryjnych, elektrody do badań diagnostycznych, elektrody elektrofizjologiczne, elektrody do odczytywania parametrów
biologicznych.
(111) 320738
(220) 2018 11 08
(210) 492471
(151) 2019 04 29
(441) 2019 01 03
(732) WYSTEMP ADAM, PÓŁTORAK JAROSŁAW AGROCAN SPÓŁKA
CYWILNA, Wolbrom, PL.
(540) KALKGRAN
(510), (511) 19 wapno nawozowe.
(111) 320739
(220) 2018 11 08
(210) 492466
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) fallo peptase
(540)

Kolor znaku: złoty, srebrny
(531) 25.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty odżywcze i witaminowe
do celów medycznych i leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy mineralne do żywności
do celów leczniczych, suplementy diety do celów żywnościowych
i dietetycznych nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy
mineralne do żywności nie do celów medycznych, preparaty roślinne
do użytku medycznego.
(111) 320740
(220) 2018 11 08
(151) 2019 04 29
(441) 2019 01 03
(732) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce, PL.
(540) Drosed Kurczę, ale to dobre!
(540)

(210) 492461

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty, ciemnoczerwony
(531) 26.04.02, 26.11.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09,
27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, z ryb,
z drobiu, z dziczyzny, ekstrakty mięsne, wyroby garmażeryjne na ba-
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zie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa,
wędlin.

(111) 320741
(220) 2018 11 08
(210) 492452
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ŚWIEC
I ZNICZY, Iłowa, PL.
(540) OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ŚWIEC
I ZNICZY
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 01.17.11, 01.15.05, 13.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 4 świece oświetleniowe, gospodarcze, woskowe, artystyczne, dekoracyjne, zapachowe, stołowe, perfumowane, aromatyczne, świece pływające, świeczki, świeczki choinkowe, pochodnie, znicze, knoty do świec, zniczy i lamp, materiały oświetleniowe,
paliwo oświetleniowe, wosk do oświetlania, nafta oświetleniowa,
tłuszcze do oświetlania, gaz oświetleniowy, paliwo w postaci zestalonych gazów, parafina, masy i granulaty parafinowe, wkłady do zniczy,
20 pojemniki niemetalowe do zniczy, pojemniki szklane, ceramiczne,
gipsowe i tworzywowe do zniczy, 35 prowadzenie usług w zakresie:
agencji importowo-eksportowej, agencji reklamowej, doradztwa
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, agencji informacji
handlowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, promocje sprzedaży dla osób trzecich,
prowadzenie reklamy w sieci komputerowej, telewizyjnej, radiowej
i prasowej, udzielanie porad konsumentom w zakresie informacji
handlowej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, świadczenie usług w zakresie handlu detalicznego i hurtowego świecami,
zniczami i sprzętem oświetleniowym do spalania ogniowego.
(111) 320742
(220) 2018 11 08
(210) 492443
(151) 2019 04 29
(441) 2019 01 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JAGR PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) Landamer
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czarny, ciemnobrązowy, brązowy
(531) 03.04.02, 05.01.08, 05.01.11, 06.19.11, 06.19.16, 25.01.05,
26.01.02, 26.11.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 sery.
(111) 320743
(220) 2018 11 07
(210) 492424
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) LOVING EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.,
Pekin, CN.
(540) LOVING
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty, sprawdziany edukacyjne,
usługi wyższych uczelni, nauczanie indywidualne, publikowanie
książek, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
wystaw dla celów kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji
elektronicznych, obsługa publikacji elektronicznych on-line, udo-
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stępnianie filmów on-line nie do pobrania, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, tłumaczenia, przedszkola.

(111) 320744
(220) 2018 11 07
(210) 492422
(151) 2019 04 29
(441) 2019 01 03
(732) PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok, PL.
(540) PZZ S.A. TORTOWA MĄKA PSZENNA
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czerwony, zółty
(531) 08.01.15, 13.01.01, 24.09.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17, 27.07.01, 29.01.14, 26.04.05, 26.11.03, 26.13.25
(510), (511) 30 mąka spożywcza, pszenna.
(111) 320745
(220) 2018 10 04
(210) 491285
(151) 2019 04 30
(441) 2019 01 14
(732) MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) MURAPOL
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.03.04, 26.04.05, 26.07.15, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, bony, czasopisma branżowe, długopisy
kolorowe, druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, futerały na mapy, fotografie, kalendarze, koperty
do użytku biurowego, koszulki na dokumenty do użytku biurowego,
książki, mapy, makiety architektoniczne, ulotki, ulotki reklamowe,
plany architektoniczne, plany, 19 sztuczny kamień, ścianki działowe
niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, płytki ścienne i okładziny
niemetalowe dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe,
cegły, cegły silikatowe. dachówki niemetalowe, krzemionka, materiały
ogniotrwałe, 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie
do budowy domów jak również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub
przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub
używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi promocyjne i marketingowe,
usługi agencji eksportowe i importowe, pomoc handlowa w zakresie
organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona
w ramach umowy franchisingowej, 36 usługi w zakresie: organizowania finansowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży,
najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów
i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa
ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej
w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie
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i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług
remontowych w zakresie obiektów budowlanych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych drzwi i okien, usług instalacyjnych
urządzeń klimatyzacyjnych, usług instalacyjnych systemów wodno-kanalizacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania
lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą,
budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42 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 budownictwa.

(111) 320746
(220) 2018 12 04
(210) 493387
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 21
(732) ALTKOM AKADEMIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ALTKOM AKADEMIA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, komputery, urządzenia do przechowywania danych, programy komputerowe, aparatura do przetwarzania informacji, przyrządy pomiarowe, kontrolne i badawcze,
komputerowe urządzenia peryferyjne, drukarki do komputerów, pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe, 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie zbiorami
informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych,
37 instalacja sprzętu komputerowego wraz z usługami serwisowymi,
naprawą i konserwacją, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przez komputery, łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 41 działalność edukacyjna, nauczanie w szkołach wyższych, wszelkie formy szkolenia,
organizowanie i prowadzenie seminariów i sympozjów, publikacja on-line książek i periodyków, publikowanie książek, 42 prace badawcze
i rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, oprogramowanie komputerowe i jego aktualizacja, odzyskiwanie danych komputerowych,
projektowanie systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, wypożyczanie komputerów, analizy systemów komputerowych, oprogramowania komputerowego, administrowanie sieciami komputerowymi,
konwersja danych przez programy komputerowe.
(111) 320747
(220) 2018 12 04
(210) 493382
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) FUNDACJA CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII, Bielsko-Biała, PL.
(540) BBQ 4.IT
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.09, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.03,
26.01.18, 26.04.07
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(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, apaszki [chustki],
bandany na szyję, berety, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież],
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem,
kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, nakrycia głowy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, szale, szaliki, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe, artykuły gimnastyczne, balony, figurki do zabawy, gry planszowe, gry towarzyskie, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, stoły do piłkarzyków,
zabawki, zabawki wypchane, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizacja imprez rozrywkowych
typu cosplay, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne].

(111) 320748
(220) 2018 12 03
(210) 493374
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 07
(732) PAUDIO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) PAUDIO
(510), (511) 9 alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, dzwonki
[urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki
sygnalizacyjne, elektryczne urządzenia pomiarowe, głośniki, interfejsy audio, karty inteligentne [karty z układem scalonym], komputery
do noszenia na ciele lub w ubraniach, kondensatory, korektory graficzne [urządzenia audio], megafony, membrany [akustyka], mierniki, mikrofony, mikroprocesory, miksery audio, nośniki do rejestracji
dźwięku, obudowy głośników, odbiorniki audiowizualne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych,
pliki muzyczne do pobierania, płytki dla układów scalonych, procesory centralne, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
programy sterujące komputerowe, nagrane, przyciski do dzwonków,
przyrządy pomiarowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity
rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki
przy łączeniowe [elektryczność], radia (odbiorniki radiowe], skrzynki
rozgałęźne [elektryczność], sprzęgacze akustyczne, subwoofery, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, syreny, szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze
[elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne,
transformatory podwyższające napięcie, tranzystory [elektronika],
tuby do głośników, układy scalone, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
i przyrządy do żeglugi morskiej, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania
naukowe, badania techniczne, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych inna niż konwersja fizyczna, opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów,
projektowanie budowlane, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej.
(111) 320749
(220) 2018 12 03
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) IBG ENGINEERING

(210) 493364
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(540)

(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 6 metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, prefabrykowane
konstrukcje metalowe, 19 masa betonowa prefabrykowana, niemetalowe elementy budowlane prefabrykowane, niemetalowe części
modułowe do budowania budynków prefabrykowanych, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła, budynki
przenośne niemetalowe, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, sprzedaż
hurtowa i detaliczna w związku ze sprzętem budowlanym, obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, 36 dzierżawa budynków,
wynajem budynków, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, wynajem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości, doradztwo
w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, 37 budownictwo, budowa części budynków, budowa nieruchomości, budowa pomieszczeń, budowa mostów, budowa dróg,
budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, informacja
budowlana, konsultacje budowlane, usługi budowlane, nadzór budowlany, zbrojenie budynków, izolowanie budynków, rozbiórka budynków, malowanie budynków, budownictwo przemysłowe, usługi
budowlane i naprawy budynków, usługi zarządzania budową, wyrównywanie terenu budowy, budowa instalacji wodociągowych, usługi
doradztwa w zakresie budowy budynków, przygotowywanie terenu
pod budowę, doradztwo inżynieryjne w związku z budownictwem,
usługi inspekcji budowlanej w trakcie prac budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi budowy konstrukcji tymczasowych, nadzór nad renowacją budynków,
nadzór nad wyburzaniem budynków, konstruowanie budynków
mieszkalnych i handlowych, instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, wynajem narzędzi
budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn
budowlanych, informacja o najmie sprzętu budowlanego, wypożyczanie pojazdów budowlanych do burzenia, wypożyczanie urządzeń
stosowanych w budownictwie, budownictwo wodno-lądowe, montaż izolacji do budynków, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu
budowlanego, naprawcze roboty budowlane, instalacja rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, konserwacja i naprawa budynków, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, budowa
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa infrastruktury, budowa oczyszczalni ścieków, montaż instalacji przemysłowych, montaż konstrukcji budynków, montaż drzwi
i okien, usługi montażowe rusztowań budowlanych, montaż instalacji
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja gazociągów
i wodociągów, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń
elektrycznych i generatorów prądu, instalacja rurociągów, spawanie
konstrukcji stalowych do celów budowlanych, spawanie do celów naprawczych, budowa systemów ścieków, usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, wznoszenie prefabrykowanych budynków
i konstrukcji, montaż i demontaż energetycznych linii przesyłowych,
instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC, 40 wytwarzanie na zamówienie budynków prefabrykowanych, usługi spawalnicze,
wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 42 planowanie budowy nieruchomości, projektowanie budowlane, usługi inżynieryjne, projektowanie architektoniczne, 43 wynajem budynków przenośnych, tymczasowe zakwaterowanie, hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
(111) 320750
(220) 2018 12 03
(151) 2019 05 07
(441) 2019 01 21
(732) INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) IBG INVESTMENT
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Kolor znaku: ciemnoniebieski, zielony
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 36 inwestycje finansowe, inwestycje majątkowe, inwestycje w nieruchomości, finansowanie inwestycji budowlanych, usługi
inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, wynajem nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie finansowania projektów budowlanych, wycena nieruchomości,
37 budownictwo, budowa części budynków, budowa nieruchomości,
budowa pomieszczeń, budowa mostów, budowa dróg, budownictwo
komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, informacja budowlana, konsultacje budowlane, usługi budowlane, nadzór budowlany, zbrojenie
budynków, izolowanie budynków, rozbiórka budynków, malowanie
budynków, budownictwo przemysłowe, usługi budowlane i naprawy
budynków, usługi zarządzania budową, wyrównywanie terenu budowy, budowa instalacji wodociągowych, usługi doradztwa w zakresie budowy’ budynków, przygotowywanie terenu pod budowę, doradztwo
inżynieryjne w związku z budownictwem, usługi inspekcji budowlanej
w trakcie prac budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, usługi budowy konstrukcji tymczasowych,
nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad wyburzaniem budynków,
konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, instalacja izolacji
termicznej w budynkach, instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych,
wynajem narzędzi budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn budowlanych, informacja o najmie sprzętu budowlanego, wypożyczanie pojazdów budowlanych do burzenia, wypożyczanie
urządzeń stosowanych w budownictwie, budownictwo wodno-lądowe,
montaż izolacji do budynków, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu
budowlanego, naprawcze roboty budowlane, instalacja rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, konserwacja i naprawa budynków, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, budowa
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa infrastruktury, budowa oczyszczalni ścieków, montaż instalacji przemysłowych, montaż konstrukcji budynków, montaż drzwi
i okien, usługi montażowe rusztowań budowlanych, montaż instalacji
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja gazociągów
i wodociągów, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń
elektrycznych i generatorów prądu, instalacja rurociągów, spawanie
konstrukcji stalowych do celów budowlanych, spawanie do celów naprawczych, budowa systemów ścieków, usługi w zakresie instalowania
kanałów ściekowych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, montaż i demontaż energetycznych linii przesyłowych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC, 42 planowanie budowy
nieruchomości, projektowanie budowlane, usługi inżynieryjne, projektowanie architektoniczne.
(111) 320751
(220) 2018 12 03
(151) 2019 04 26
(441) 2019 01 03
(732) MAGIC RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KIDS LOVE MUSIC PRESENTS
(540)

(210) 493348

(210) 493362

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.11, 27.05.11, 27.05.24
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(510), (511) 9 płyty fonograficzne, 28 gry, zabawki, sprzęt sportowy
nie ujęty w innych klasach, 35 reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne
na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem Internetu, 41 organizacja koncertów, imprez rozrywkowych.

(111) 320752
(220) 2018 11 30
(210) 493304
(151) 2019 05 08
(441) 2019 01 21
(732) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA ROKOKO
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) ŚWIAT PERUK Peruki Kraków
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 29.01.05, 27.05.01, 02.03.02, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 26 peruki, włosy do przedłużania, ludzkie włosy, kosmyki
włosów.
(111) 320753
(220) 2018 11 30
(210) 493280
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) SALA PAWEŁ, Pruszków, PL.
(540) in-med
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, usługi trenerskie, kształcenie praktyczne, usługi
edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 44 usługi psychologów,
usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi diagnozy psychologicznej, usługi medyczne, usługi klinik zdrowia, usługi poradnictwa
medycznego, usługi pomocy medycznej, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi kosmetyczne.
(111) 320754
(220) 2018 11 30
(151) 2019 05 09
(441) 2019 01 21
(732) MYSLYTSKYI SERGII, Macierzysz, PL.
(540) Brunch & Coffee
(540)

(210) 493269

Kolor znaku: jasnozielony, czarny
(531) 11.01.04, 11.03.04, 11.03.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą karaoke,
organizowanie i obsługa konferencji, 43 bary szybkiej obsługi, snack-bary, kafeterie, bufety, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, narady, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 320755
(220) 2018 10 18
(210) 491740
(151) 2019 05 17
(441) 2018 11 26
(732) CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Zrób coś dla siebie Rozwijaj z nami swoje pasje!
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny, szary, złoty, granatowy, żółty
(531) 24.09.02, 05.05.21, 11.07.99, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 9 płyty fonograficzne, kasety video, magnetyczne
i optyczne nośniki informacji, 16 książki, czasopisma, kalendarze,
publikacje, plansze szkolne nie zawarte w innej klasie, artykuły biurowe, artykuły szkolne nie zawarte w innej klasie, 35 doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
badania dotyczące uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy i wycena działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów biurowych i szkolnych, książek,
płyt, kaset i materiałów na nośnikach multimedialnych, produktów
farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych, substancji dietetycznych dla celów leczniczych i materiałów opatrunkowych
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach
tymi artykułami (z wyłączeniem transportu)-świadczone także
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji
elektronicznej, usługi reklamy, usługi w dziedzinie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie uaktualniania
materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży, analizy rynkowe, badania marketingowe, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, impresariat w działalności
artystycznej, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 usługi
edukacyjne, usługi w zakresie nauki, rozrywki i zawodów sportowych,
usługi edukacyjne przy użyciu urządzeń elektronicznych i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie: tworzenia i obróbki cyfrowej obrazów, pisania scenariuszy, elektronicznej publikacji książek
i periodyków, usługi projektowania inne niż do celów reklamowych,
porady w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkół o różnych poziomach nauczania: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół branżowych, liceów,
szkół technicznych, policealnych, wyższych, szkół nauki języków obcych, kursów, szkoleń zawodowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze w tym obejmujące
rozpowszechnianie, obrót, utrwalanie i zwielokrotnianie techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych,
fotograficznych kartograficznych.

(111) 320756
(220) 2018 10 01
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) SADOWSKI MARCIN BLUS, Luboń, PL.
(540) hyćka
(540)

(210) 491147

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 restauracje, bary, kawiarnie, catering, organizacja
przyjęć weselnych i inna działalność gastronomiczna.
(111) 320757
(220) 2018 11 26
(210) 493126
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) KRZYŻKOWIAK MARLENA, Poznań, PL.
(540) Babiarnia
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kosmetyki, tusze do rzęs, balsamy do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, kosmetyki do rzęs, barwniki do celów kosmetycznych,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, farba do rzęs, wydłużające tusze do rzęs,
kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do celów kosmetycznych, kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje do sztucznych
rzęs, włosów i paznokci, bawełniane płatki kosmetyczne, żelowe
płatki pod oczy do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
41 organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe, organizowanie kursów
szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, szkolenie
w zakresie kosmetyki i urody, kształcenie praktyczne [pokazy] w zakresie stylizacji rzęs, 44 usługi przedłużania rzęs, usługi podkręcania
rzęs, usługi koloryzacji rzęs, usługi farbowania rzęs, usługi trwałego
podkręcania rzęs, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, salony piękności, usługi wizażystów.
(111) 320758
(151) 2019 05 22

(220) 2018 11 26
(441) 2019 02 04

(210) 493114
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(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) Valerin
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 29.01.04, 29.01.06, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 320759
(220) 2018 09 21
(210) 490799
(151) 2019 07 16
(441) 2019 04 01
(732) KURCZAB MICHAŁ, Drożków, PL.
(540) sorry, że nie w temacie (SŻNWT)
(510), (511) 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, dystrybucja danych lub
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Internetu,
emisja treści wideo, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, komputerowe
przesyłanie danych, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem
pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, komunikacja pomiędzy komputerami, komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, komunikacja przez telefony
komórkowe, komunikacja przez sieci elektroniczne, łączność poprzez
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przesyłanie informacji drogą online, przesyłanie wiadomości,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe),
grupy dyskusyjne w serwisach społecznościowych, udostępnianie forów internetowych online na portalach społecznościowych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie
online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami
komputerów, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, usługi komunikacji
internetowej, usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościowych, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem
Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu]
w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych
online, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów
[chatroomów] i forów internetowych, 41 dostarczanie informacji
na temat aktywności kulturalnych, edukacja, rozrywka i sport, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja dotycząca edukacji
udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, informacje dotyczące edukacji sportowej,
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, koncerty muzyczne, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, organizowanie gier, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, organizowanie konkursów, organizowanie rozrywki, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki,
ośrodki rozrywkowe, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], prowadzenie konkursów w Internecie, produkcja konkursów talentów, przekazywanie know-how [szkolenia], publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja
recenzji on-line w dziedzinie rozrywki, publikowanie materiałów
multimedialnych on-line, publikowanie tekstów i obrazów w tym
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w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych, realizacja
rozrywki na żywo, rozrywka interaktywna, rozrywka interaktywna
on-line, rozrywka on-line, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie zdjęć on-line nie do pobrania, udostępnianie
obrazów on-line nie do pobrania, udostępnianie informacji na temat
rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie
publikacji on-line, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą
strony internetowej, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej
lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udostępnianie zdjęć on-line nie do pobrania, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi agencyjne w zakresie rozrywki, usługi doradcze
w zakresie rozrywki, usługi w zakresie publikowania on-line .

(111) 320760
(220) 2018 08 20
(210) 489522
(151) 2019 07 03
(441) 2019 01 03
(732) STOWARZYSZENIE ANGIELSKI W MEDYCYNIE, Gdańsk, PL.
(540) SAME STOWARZYSZENIE ANGIELSKI W MEDYCYNIE
ASSOCIATION FOR MEDICAL ENGLISH Pass the SAME information
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
26.01.02, 26.01.06, 26.01.18
(510), (511) 41 analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych
dla osób trzecich, badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo
w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne
lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja,
edukacja dorosłych, edukacja językowa, edukacja (informacje dotyczące-), edukacja (informacje o-), edukacja [nauczanie], edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja zawodowa, edukacja zawodowa dla młodych
ludzi, edukacyjne usługi doradcze, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja o edukacji, informacje dotyczące kariery
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe), informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń
zawodowych, informacje związane z egzaminowaniem, instruktaż
w zakresie technik komunikacyjnych, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, konferencje (organizowanie i prowadzenie-),
kongresy (organizowanie i prowadzenie-), konsultacje edytorskie,
kształcenie głosu, kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy językowe, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, kursy rozwijające umiejętności
konsultacyjne, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych
ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe
w formie pisemnej, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, medyczne usługi edukacyjne, multimedialne wydania
czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania
magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nauczanie, nauczanie
i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie języków, nauczanie
języków obcych, nauczanie w dziedzinie medycyny, nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, opracowywanie kursów edukacyjnych
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i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie międzynarodowych programów wymiany studentów, opracowywanie podręczników edukacyjnych, opracowywanie sprawozdań
w zakresie nauczania, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych,
organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja kursów językowych, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja
sympozjów dotyczących edukacji, organizacja szkoleń, organizacja
webinariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizacja zajęć, organizowanie
festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach
edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji, organizowanie i prowadzanie warsztatów [szkolenie], organizowanie
i prowadzanie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzanie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie
edukacji, organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie
indywidualnej nauki języków, organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie konferencji, organizowanie
konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń,
organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie kongresów
edukacyjnych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych,
organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie
konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, organizowanie kursów stosujących metody nauczania programowanego, organizowanie kursów
szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, organizowanie kursów wykorzystujących metody
nauczania na odległość, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie programów
szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów
szkoleniowych, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących
edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów
zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie wykładów, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie zajęć
dydaktycznych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, pisanie scenariuszy do celów
innych niż reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie
wykładów w celach edukacyjnych, podyplomowe kursy szkoleniowe, pokazy edukacyjne, prezentacja filmów w celach instruktażowych, prezentacja nagrań wideo, produkcja edukacyjnych nagrań
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dźwiękowych i wideo, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja
filmów w celach edukacyjnych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach
zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na profesjonalnych wykładach, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych,
produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwiękowych,
produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań wideo, produkcja oryginalnych egzemplarzy nagrań, produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja programów dźwiękowych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, projekcja filmów do celów
medycznych, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających
dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów,
prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie uniwersyteckim, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie szkoły
wyższej, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie
seminariów, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia],
prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie zajęć,
przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie
sprawdzianów edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów
szkoleniowych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, przygotowywanie napisów do filmów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna on-line
periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikacja książek i czasopism elektronicznych online
(nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja
podręczników użytkownika, publikacja tekstów w postaci nośników
elektronicznych, publikacje multimedialne, publikowania broszur,
publikowanie, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny
szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków, również w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie druków
w formie elektronicznej, publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie elektroniczne,
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie
gazety dla klientów w Internecie, publikowanie książek, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, publikowanie książek i recenzji, publikowanie książek instruktażowych,
publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie
multimedialne książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie przewodników edukacyj-
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nych i szkoleniowych, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów
edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie ulotek, realizacja filmów animowanych, realizacja nagrań audiowizualnych, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), redagowanie tekstów pisanych, redagowanie tekstów
pisanych, innych niż reklamowe, seminaria edukacyjne, sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, sprawozdania
wiadomości, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, świadczenie
usług w zakresie szkół i kursów językowych, sympozja związane
z edukacją, szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia nauczycieli, szkolenia
personelu, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenie w oparciu o komputery, szkolenie związane z karierą zawodową, testy edukacyjne, tłumaczenia, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe
ustne, tłumaczenia (usługi-), tłumaczenie ustne [język], udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line,
udostępnianie informacji na temat kongresów, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania
określonych zawodów, udostępnianie kursów szkoleniowych dla
młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, udostępnianie
materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, udostępnianie on-line
czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie online recenzji książek, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji on-line,
udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, udostępnianie treści audio online nie do pobrania, udostępnianie zdjęć
online nie do pobrania, udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu,
udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach
związanych z edukacją i szkoleniami, udzielanie informacji związanych z publikowaniem, udzielanie kursów szkolenia zawodowego,
usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi
doradcze w zakresie szkoleń, usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradztwa dotyczące
opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi doradztwa związane z przedmiotami akademickimi,
usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, usługi
edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne dla przemysłu,
usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dotyczące handlu, usługi edukacyjne dotyczące komputerów, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyjne dotyczące systemów
komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, usługi edukacyjne oparte na systemach
komputerowych, usługi edukacyjne świadczone przez instytuty
szkolnictwa wyższego, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne świadczone przez instytuty dosko-
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nalenia zawodowego, usługi edukacyjne świadczone przez wyższe
uczelnie [akademie], usługi edukacyjne świadczone przez uniwersytety, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły średnie wyższego
poziomu, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, usługi
edukacyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, usługi
edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne w zakresie
języków, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi
edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków,
usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne związane
z nauką języków obcych, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami
zawodowymi, usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi egzaminów akademickich, usługi informacyjne dotyczące książek, usługi informacyjne dotyczące edukacji,
usługi instytutów edukacyjnych, usługi konsultacyjne dotyczące
analizy wymagań szkoleniowych, usługi konsultacyjne w zakresie
publikacji czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników,
usługi kształcenia praktycznego, usługi nauczania dotyczące medycyny, usługi nauczania języka angielskiego, usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych, usługi nauki języka obcego, usługi nauki na odległość
świadczone online, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów
szkoleniowych, usługi pisania przemówień do celów niereklamowych,
usługi pisania tekstów, usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi
prezentacji audiowizualnych, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi świadczone przez
placówki oświatowe, usługi szkół [edukacja], usługi szkół, usługi szkół
w zakresie nauczania języków obcych, usługi szkolenia dla personelu,
usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dla biznesu,
usługi szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych,
usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami, usługi
szkolnictwa wyższego, usługi tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie
edukacji i nauczania, usługi w zakresie kształcenia uniwersyteckiego,
usługi w zakresie nagrań fonicznych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi w zakresie
nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych,
usługi w zakresie oceniania w edukacji, usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania,
usługi w zakresie publikowania online, usługi w zakresie publikacji
książek, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie
szkolenia zawodowego, usługi w zakresie szkoleń i przygotowania
zawodowego, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie,
usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi związane z pisaniem scenariuszy, warsztaty w celach
edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie biuletynów, wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet,
wydawanie prospektów, wydawanie publikacji medycznych, wypożyczanie czasopism, wypożyczanie książek audio, wypożyczanie
książek, wypożyczanie książek i czasopism, wypożyczanie książek
i innych publikacji, wypożyczanie materiałów dydaktycznych, wypożyczanie materiałów drukowanych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, wyznaczanie standardów
edukacyjnych, wyznaczanie standardów szkoleń, wyższe uczelnie
[edukacja], zapewnianie edukacji, zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, zapewnianie kursów dotyczących oceny umiejętności, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów
językowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie kursów szkoleniowych
na poziomie szkoły wyższej, zapewnianie kursów szkoleniowych
na poziomie szkoły średniej, zapewnianie kursów szkoleniowych
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na poziomie podyplomowym, zapewnianie kursów ustawicznego
kształcenia medycznego, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie stomatologii, zapewnianie kursów ustawicznego
kształcenia z pielęgniarstwa, zapewnianie pokazów edukacyjnych,
zapewnianie seminariów szkoleniowych online, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, zapewnianie szkoleń,
kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie
szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, zarządzanie usługami edukacyjnymi.

(111) 320761
(220) 2018 11 29
(210) 493261
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda Micellar Care Fresh Juice
(510), (511) 3 kosmetyki do mycia i pielęgnacji twarzy.
(111) 320762
(220) 2018 09 26
(210) 491024
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 14
(732) MEDIAEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Media Expert-miliony prezentów, miliony uśmiechów
(510), (511) 16 druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, 35 prowadzenie punktów sprzedaży następujących
towarów: urządzenia kuchenne elektrotechniczne-pralki, prasownice elektryczne, otwieracze do puszek, roboty kuchenne elektryczne, suszarki i suszarko-wirówki do celów domowych, szatkownice
do warzyw, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, krajalnice
do chleba, malaksery, maselnice, maszynki do siekania, urządzenia
o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, maszynki do mięsa, miksery, młynki elektryczne, wyciskacze
soków, nożyczki elektryczne, odkurzacze do użytku domowego,
rozdrabniarki do odpadów, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, dyktafony, kalkulatory, drukarki, monitory, dyskietki, dyski kompaktowe, kasety, sprzęt przetwarzający dane, komputery i osprzęt
komputerowy, głośniki, mikrofony, aparaty telefoniczne, żelazka
elektryczne, zapalniczki elektryczne samochodowe, gry telewizyjne, programy komputerowe i oprogramowanie komputerów, kasy
sklepowe, sprzęt przełączający, transformujący, akumulatorowy, baterie, bezpieczniki, aparaty i sprzęt fotograficzny, wyroby optyczne,
okulary, urządzenia elektryczne do ogrzewania przestrzeni, płynów,
do gotowania, wentylacji, chłodzenia, suszenia, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, elektryczne naczynia do gotowania, artykuły
oświetleniowe, lampy gazowe i elektryczne, świeczniki, abażury,
żyrandole, klosze, obudowy, zwieszenia do lamp, lampki choinkowe,
latarki, żarówki: gazowe, elektryczne, gazowo-elektryczne kuchnie i osprzęt do nich, kuchenki mikrofalowe, szybkowary, ekspresy
do kawy, kominki domowe, grzejniki, termofory, klimatyzatory, frytkownice, opiekacze, rożna, lodówki, zamrażarki, suszarki elektryczne do bielizny i do włosów, wentylatory, okapy kuchenne, instalacje
sanitarne, zapalniczki do gazu, rowery, meble, druki, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, gazety, franszyza w zakresie
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, usługi także w sieci
on-line w zakresie: reklamy, promocji sprzedaży, informacji handlowej, pokazów towarów, badania rynku, doradztwa w prowadzeniu,
zarządzaniu i organizacji działalności gospodarczej i zaopatrzenia,
usługi w zakresie: administrowania działalnością handlową, dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych, projektowania
i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam w środkach masowego
przekazu i w komputerowej sieci globalnej, aktualizacji materiałów
reklamowych, badania rynku, usługi telemarketingowe, pośrednictwa biznesowego i wspomagające w zawieraniu i realizacji transakcji,
przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, badania i oceny biznesu,
prowadzenie baz danych związanych z działalnością handlową i magazynowaniem, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kongresów i zjazdów, wypożyczanie kaset wideo i nagrań dźwiękowych,
usługi w zakresie rekreacji, rozrywki, zabawy.
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(111) 320763
(220) 2018 09 21
(210) 490816
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 10
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) Tampo bella
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, czarny
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 tampony higieniczne.
(111) 320764
(220) 2018 04 29
(210) 485483
(151) 2019 01 30
(441) 2018 08 06
(732) MITRĘGA PRZEMYSŁAW, Wertheim, DE.
(540) beskid
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne do pielęgnacji urody i ciała, 9 dyski do rejestracji dźwięku i obrazu, dyski kompaktowe [CD
– ROM-y], pamięci zewnętrzne USB, pamięci komputerowe, kaski
ochronne do uprawiania sportu, kaski narciarskie, kaski dla kolarzy,
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary narciarskie, okulary
przeciwsłoneczne, 12 samochody, pojazdy silnikowe, 14 biżuteria,
zegary i zegarki, urządzenia do pomiaru czasu, 16 papier, karton, produkty papiernicze, artykuły papiernicze, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, przybory do pisania, fotografie [wydrukowane], 18 torby, walizki, parasole, parasole przeciwsłoneczne, plecaki turystyczne,
21 wyroby ze szkła i kamienia dla gospodarstwa domowego, 24 materiały tekstylne do produkcji odzieży, pościel, obrusy [niepapierowe], tkaniny, 25 bielizna termoaktywna, obuwie, buty narciarskie,
buty sportowe, odzież, kurtki zimowe, spodnie outdoorowe zimowe,
spodnie na śnieg, czapki, czapki z daszkiem, nakrycia głowy, opaski
zimowe, odzież sportowa dla kolarzy, kurtki dla kolarzy, kurtki przeciwdeszczowe dla kolarzy, peleryny dla kolarzy, spodenki dla kolarzy,
skarpety i skarpetki, T-shirty, polo shirty, odzież sportowa dla narciarzy, spodnie narciarskie, spodnie narciarskie wodoodporne, odzież
z windstoperem, odzież wodoodporna, kapelusze, daszki przeciwsłoneczne, 28 artykuły sportowe, gry, kijki narciarskie, kijki nordic
walking, rękawice sportowe, zabawki, przyrządy gimnastyczne i treningowe, 32 napoje gazowane, soki naturalne, koncentraty do przygotowania napojów, piwo, woda mineralna, 33 napoje alkoholowe,
35 reklama, organizowanie imprez, public relations, doradztwo
w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
specjalistyczne doradztwo w zakresie zakupów, 38 udostępnianie
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja],
usługi wideokonferencji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej
sieci komputerowej, 39 usługi transportowe, pakowanie produktów
i towarów, magazynowanie, organizowanie wycieczek, wypraw i podróży, rezerwacja miejsc na podróż, 41 rozrywka [widowiska sportowe i kulturalne], montaż taśm wideo, produkcja filmów na taśmach
wideo, wypożyczanie nagrań wideo, 45 własność intelektualna [licencjonowanie], zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi, rejestrowanie nazw domen.
(111) 320765
(220) 2018 04 18
(210) 485013
(151) 2019 05 10
(441) 2018 08 13
(732) RZEPA EWA, RZEPA TOMASZ ARDEN SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków, PL.
(540) CRUX PERSONAL TAILORING
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 40 szycie odzieży na miarę, usługi krawieckie, przeróbki
odzieży, 45 usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru.

(111) 320766
(220) 2018 10 04
(210) 491270
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) REVVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olesno, PL.
(540) revve
(510), (511) 20 meble a przede wszystkim kuchenne, łazienkowe,
do jadalni, do garderób, sypialne, do pokoi dziennych, gabinetowe,
biurowe, drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, meble i elementy
meblowe wszelkiego rodzaju do domów i obiektów użyteczności
publicznej a także ogrodów, produkcja i sprzedaż wszelkiego rodzaju mebli i ich projektowanie, tworzenie własnych wzorów i rozwiązań
mebli, 42 projektowanie wnętrz i budynków oraz ogrodów, projektowanie reklam i systemów informatycznych.
(111) 320767
(220) 2018 12 19
(210) 494060
(151) 2019 05 23
(441) 2019 02 04
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) GLUCOMIN
(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 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) 320768
(220) 2018 03 14
(210) 483478
(151) 2019 05 14
(441) 2018 06 04
(732) EKOCHEM PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głogowo, PL.
(540) ep Ekochem Project
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 1 roztwory kauczukowe, silikony, środki chemiczne dla
przemysłu, 7 maszyny do mycia butelek, cylindry do maszyn, dmuchawy [maszyny], formy [części maszyn|, frezarki, manipulatory
przemysłowe [maszyny], młyny [maszyny], urządzenia do mycia,
obrabiarki, rozdrabniarki odpadów, urządzenia do zagęszczania odpadów, ostrza [części maszyn], pneumatyczne transportery rurowe,
prasy filtracyjne, przesiewacze [maszyny], pulweryzatory [maszyny],
regulatory części maszyn], roboty [maszyny], rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozdrabniarki [maszyny], rozdrabniarki odpadów, separatory, szlifierki, tokarki [narzędzia mechaniczne],
wirówki [maszyny], wirówki [młynki], wirówki [suszarki], wymienniki
ciepła [części maszyn|, wytłaczarki, wytłaczarki [walcarki deseniujące], wtryskarki, rozdmuchiwarki, wytłaczarki, butelczarki, urządzenia
do przetwórstwa tworzyw sztucznych, urządzenia i linie do granulacji tworzyw sztucznych, 17 uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania, ebonit, formy z ebonitu, kauczuk
syntetyczny, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, włókna
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, tworzywa sztuczne
półprzetworzone, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej, 40 obróbka metalu, recykling odpadków i odpadów, unieszkodliwianie
odpadów [przetwarzanie], usługi kotlarskie, przetwarzanie surowców z tworzyw sztucznych.
(111) 320769
(220) 2018 07 23
(151) 2019 05 20
(441) 2018 12 27
(732) GRUPO ALDESA, S.A., Madryt, ES.
(540) Q quadrature

(210) 488535
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, fioletowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 26.01.18
(510), (511) 37 usługi budowlane dotyczące biur, sklepów, hoteli i restauracji, usługi remontowe dotyczące biur, sklepów, hoteli i restauracji, usługi instalacyjne dotyczące biur, sklepów, hoteli i restauracji,
usługi renowacji i modernizacji w budownictwie, usługi konserwacyjne, remontowe i modernizacyjne dotyczące biur, sklepów, hoteli
i restauracji, naprawcze roboty budowlane, wyposażanie wnętrz
biur, sklepów, hoteli i restauracji, usługi przekształcania (zmiany
przeznaczenia) biur, sklepów, hoteli, restauracji, barów i kawiarni,
dekorowanie budynków, renowacja budynków, renowacja wnętrz
dotycząca biur, sklepów, hoteli i restauracji, usługi doradcze i informacyjne w zakresie budowania i konserwacji biur, sklepów, hoteli
i restauracji, 42 usługi doradcze dotyczące projektowania wnętrz,
planowanie projektów, projektowanie budowlane, projektowanie
dobudówek, projektowanie wnętrz, projektowanie wystroju biur,
projektowanie zewnętrznych części budynków, projektowanie powierzchni biurowej, planowanie rozmieszczenia biur, projektowanie
sklepów, projektowanie hoteli, projektowanie restauracji, barów i kawiarni.
(111) 320770
(220) 2018 08 10
(210) 489240
(151) 2019 05 07
(441) 2018 11 19
(732) EIFFAGE IMMOBILIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dom przy Źródle
(510), (511) 36 usługi deweloperskie, polegające na pośredniczeniu
w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub dzierżawy obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności
publicznej, przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu do użytku obiektów
i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, usługi doradcze i usługi pośrednictwa w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu i/lub dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie administrowania i zarządzania
nieruchomościami, usługi doradcze w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi doradztwa finansowego w zakresie ustanawiania hipotek,
uzyskiwania kredytów hipotecznych i zawierania umów kredytowych,
usługi polegające na kredytowaniu inwestycji budowlanych oraz
na tworzeniu funduszów budownictwa mieszkaniowego, usługi maklerskie w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, dzierżawy
i najmu nieruchomości, 37 usługi polegające na uzbrajaniu terenu
pod inwestycje budowlane, usługi polegające na rozbiórce i burzeniu obiektów budowlanych w celu pozyskania gruntów pod inwestycje budowlane, usługi deweloperskie polegające na prowadzeniu
prac budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w odniesieniu
do wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności
publicznej przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi w zakresie nadzoru budowlanego nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu
do użytku wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali
mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, usługi ogólnobudowlane oraz usługi konstrukcyjne,
montażowe, wykończeniowe, naprawcze, remontowe, restauratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownictwa, usługi w zakresie
budowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych
oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie
budownictwa „pod klucz”, usługi w zakresie wykonywania wszelkich
instalacji budowlanych, w tym: instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, usługi polegające na wykonywaniu
konstrukcji i pokryć dachowych, usługi polegające na wykonywaniu
robót ziemnych i nawierzchniowych, usługi informacyjne dotyczące
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robót budowlanych oraz robót konstrukcyjnych, montażowych, wykończeniowych, naprawczych, remontowych, restauracyjnych, konserwacyjnych i instalacyjnych w dziedzinie budownictwa, 42 usługi
architektów i biur projektowych, usługi projektowe w dziedzinie urbanistyki i budownictwa, usługi projektowe w dziedzinie architektury,
w tym również architektury wnętrz i architektury przestrzeni, usługi
projektowe w zakresie dekoracji i wyposażenia wnętrz, usługi projektowe dotyczące planowania kompleksów handlowych, kompleksów
przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą,
usługi w zakresie technicznego doradztwa budowlanego, usługi polegające na prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych w zakresie
zagospodarowania przestrzeni, usługi doradcze w zakresie ochrony
środowiska, usługi w zakresie prowadzenia pomiarów geodezyjnych
oraz pomiarów gruntu, usługi polegające na wykonywaniu badań,
ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury.

(111) 320771
(220) 2018 08 17
(210) 489464
(151) 2019 05 14
(441) 2019 01 28
(732) ENVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Starachowice, PL.
(540) PEREKO
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, szary, srebrny
(531) 01.15.05, 13.03.05, 26.15.11, 27.05.01, 28.07.99, 29.01.14
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania, kotły grzewcze, kotły
grzewcze do centralnego ogrzewania na paliwo ciekłe, stałe i gazowe, kotły indukcyjne, kotły przemysłowe, piece c.o., nagrzewnice
powietrzno-wodne, kanały kominowe do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, grzejniki, wymienniki ciepła, filtry jako części instalacji: domowych i przemysłowych, wyciągi
kominowe, paleniska, ruszty paleniskowe, palniki, pompy cieplne,
pompy wodne do kotłów i pieców, wymienniki i zasobniki ciepła,
wyciągi i regulatory do wyciągów dla ogrzewnictwa.
(111) 320772
(220) 2018 12 14
(210) 493898
(151) 2019 05 24
(441) 2019 02 04
(732) JESS INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Jessapart Apartment & Villa
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 36 krótkoterminowy wynajem apartamentów i mieszkań.
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(111) 320773
(220) 2018 06 01
(210) 486613
(151) 2019 05 27
(441) 2018 08 13
(732) OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) COMBU ENERGY. I możesz tak bez końca
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, wody stołowe, napoje
izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, esencje
do produkcji napojów, napoje i soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe nektary.
(111) 320774
(220) 2018 09 20
(210) 490779
(151) 2019 05 16
(441) 2019 01 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI
CENTROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) CS
(540)

(531) 27.05.03, 27.05.08, 27.05.23, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 6 blachy gorącowalcowane, zimnowalcowane, żeberkowe (rombowe i łezkowe), nierdzewne, tłoczone, pręty okrągłe
ogólnego przeznaczenia metalowe, okrągłe zbrojeniowe gładkie
metalowe, okrągłe żebrowane metalowe, walcówka metalowa, pręty kwadratowe metalowe, pręty płaskie metalowe, kęsy metalowe,
bednarka czarna i ocynkowana rozumiana jako cienki płaskownik
metalowy, kształtowniki gorącowalcowane: ceowniki, teowniki,
dwuteowniki, kątowniki równoramienne, kątowniki nierównoramienne-wszystkie metalowe, rury przewodowe bez szwu metalowe, precyzyjne bez szwu metalowe, kotłowe bez szwu metalowe,
przewodowe ze szwem metalowe, kalibrowane ze szwem metalowe,
instalacyjne ze szwem czarne i ocynkowane metalowe, stal jakościowa: pręty okrągłe, pręty kwadratowe, blacha jakościowa, pręty
płaskie, stal kwasoodporna, stal nierdzewna-wszystkie metalowe,
kształtowniki zimnogięte zamknięte i otwarte metalowe, pręty ciągnione okrągłe metalowe, kwadratowe i sześciokątne metalowe,
taśmy zimnowalcowane metalowe, drut ciągniony metalowy, drut
wiązałkowy metalowy, drut ocynkowany metalowy, siatki zgrzewane zbrojeniowe metalowe, wyroby z metali nieżelaznych takich
jak: mosiądz, miedź, brąz, aluminium a mianowicie: blachy stalowe
ocynkowane, płyty, arkusze z blachy, dwuróg blacharski, opakowania blaszane z białej blachy, płyty, blacha pancerna, arkusze blachy
stalowej, metalowe pręty do lutowania [twarde], pręty metalowe
do lutowania i spawania, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe,
pręty metalowe do spawania, kolanka do rur metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, osłony do rur metalowe, przewody
instalacyjne [rurowe] rozgałęźne metalowe, przewody rurowe metalowe, metalowe rury centralnego ogrzewania, rury i rurki metalowe,
metalowe rury spustowe, metalowe zaciski do rur i kabli, metalowe
obejmy do zamocowania rur, metalowe przewody i rurociągi zasilające, zawory do rur drenażowych metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, złączki rur metalowe, kratownice
metalowe, kratownice [kładki] metalowe, kraty ochronne do pieców
metalowe, kraty [ruszty] metalowe, pomosty prefabrykowane metalowe, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut ze stopów metali
nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], konstrukcje metalowe dla budownictwa, konstrukcje przenośne metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, nity metalowe, metalowa armatura do przewodów,
metalowe przewody wodociągowe, metalowe zawiesia [uchwyty]
do przenoszenia ładunków, metalowe materiały zbrojeniowe do betonu, taśma stalowa, drut miedziany izolowany, nieizolowany drut
z miedzi, miedź surowa lub półprzetworzona, brąz, glin [aluminium],
mosiądz surowy lub półprzetworzony, kraty pomostowe metalowe
oraz stopnie schodowe na bazie kraty metalowej, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, 39 transport drogowy.
(111) 320775
(151) 2019 05 22

(220) 2018 11 26
(441) 2019 02 04

(210) 493106
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(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) NeoMag
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 29.01.04, 29.01.06, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 320776
(220) 2018 12 18
(210) 493997
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) QUBUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Adelard Aretes
(510), (511) 39 oprowadzanie wycieczek, organizacja wycieczek
turystycznych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem,
organizowanie wycieczek zagranicznych, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach akcji zorganizowanych, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych
i wycieczek ze zwiedzaniem, prowadzenie wycieczek, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, udzielanie informacji turystycznych, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej,
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, zwiedzanie turystyczne, 41 obozy rekreacyjne, obozy sportowe (organizowanie-), obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja aktywności
edukacyjnych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach
letnich, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, 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
[edukacja lub rozrywka], organizowanie turniejów rekreacyjnych,
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie uczestnictwa
uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizacja zajęć, planowanie przyjęć
[rozrywka], prowadzenie wycieczek z przewodnikiem po miejscach
o wartości kulturalnej do celów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnianie zajęć kulturalnych.
(111) 320777
(220) 2018 12 11
(210) 493724
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) SBS INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Amir Kebab
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, czerwony, pomarańczowy
(531) 01.15.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 43 usługi świadczone przez osoby lub instytucje zajmujące się przygotowywaniem żywności lub napojów do konsumpcji.

(111) 320778
(220) 2018 12 07
(151) 2019 05 21
(441) 2019 02 04
(732) RADOMSKI PAWEŁ, Kołaków, PL.
(540) DOM Z SERCEM
(540)

(210) 493544

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 02.09.01, 29.01.12, 07.01.09, 27.05.01
(510), (511) 43 domy opieki społecznej, zapewnianie zaplecza
mieszkalnego w ramach opieki społecznej, niemedyczne usługi
z zakresu opieki społecznej, takie jak usługi tymczasowej opieki
zastępczej w postaci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, organizowanie zdrowych posiłków w domach opieki społecznej, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze dotyczące życia
w domu opieki, zapewnienie żywności i napojów do bezpośredniego spożycia na miejscu i na wynos, zapewnianie nierehabilitacyjnych
materacy, poduszek, kołder i pozostałego wyposażenia mieszkalnego nie do celów medycznych, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy
opieki dla osób starszych, 44 usługi domów opieki, usługi domowej
opieki społecznej, takie jak domowa opieka pielęgniarska, opieka
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych w domach, doradztwo w zakresie opieki w domach nad ludźmi w podeszłym wieku,
usługi terapeutyczne świadczone w domach, udzielanie informacji
z zakresu zdrowia w domach, usługi pomocy społecznej takie jak
usługi terapeutyczne, opieka zdrowotna, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej i masaży terapeutycznych, doradztwo
w zakresie opieki zdrowotnej, udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie
informacji w zakresie zdrowia, usługi paramedyczne, usługi medyczne w ramach prowadzenia domów opieki społecznej .
(111) 320779
(220) 2018 11 30
(210) 493272
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) WOVU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) co tam? Psychoterapia bliska Tobie
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, szary
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 doradztwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne, leczenie psychologiczne, opieka psychologiczna, poradnictwo
psychologiczne i psychoterapeutyczny, badania psychologiczne,
doradztwo związane z psychologią integralną, terapia psychologiczna dla dzieci, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, badanie
osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego],
usługi diagnozy psychologicznej, usługi psychoterapeutyczne,
poradnictwo psychologiczne za pośrednictwem sieci, pomoc psychologiczna, usługi udzielania informacji przez telefon w dziedzinie
psychologii, badania psychologiczne, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo psychologiczne, doradztwo związane z psychologią integralną,
konsultacje psychiatryczne, leczenie psychologiczne, opieka psychologiczna, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów
medycznych, psychoterapia holistyczna, udzielanie informacji z zakresu psychologii, testy psychiatryczne, usługi psychologów, usługi
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psychoterapeuty, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego,
usługi diagnozy psychologicznej, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, usługi psychiatryczne, usługi w zakresie
ocen i badań psychologicznych, usługi psychoterapeutyczne, usługi
w zakresie testów psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego.

(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) SHOCK
(540)

(111) 320780
(220) 2018 11 27
(210) 493183
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) SERAFIŃSKI BARTŁOMIEJ TOUCH IDEAS, Warszawa, PL.
(540) WOLNY WYBIEG NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Ferma WYSOKA
GRZĘDA RUSZKÓWEK FERMA
(540)

(531) 01.15.03, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki
do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki
odżywcze, dodatki odżywcze.

(531) 03.07.03, 03.07.24, 07.01.09, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, w tym szczególności: mięso świeże,
drób, mięso gotowane, mięso pieczone, mięso gotowe do spożycia,
mięso w puszce, [konserwy], suszone mięso, przyrządzone mięso
konserwowe w puszce, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik], wędliny, gotowe dania z mięsa, smażone mięso, paczkowane mięso, mięso wędzone, mięso mielone [mięso siekane], mięso
mrożone, mięso konserwowane, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki składające się głównie z indyka, gotowe
posiłki składające się głównie z kebaba, wędliny drobiowe, wyroby
garmażeryjne z drobiu, konserwy drobiowe, gotowe dania obiadowe mrożone, gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe
posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki składające
się głównie z kaczki, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], danie gotowe,
w skład którego wchodzi przede wszystkim kurczak i żeń-szeń, danie
gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim fermentowane
warzywa, wieprzowina i tofu, danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek, gotowe posiłki
składające się głównie z substytutów mięsa, 30 gotowe dania z ryżu,
mięso w cieście [gotowe], gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe
potrawy na bazie makaronu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, sałatki gotowe, 35 reklama, w szczególności: udzielanie
informacji związanych z reklamą, usługi w zakresie tworzenia marki
(reklama i promocja), reklama w prasie popularnej i profesjonalnej,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
promowanie [reklama] działalności gospodarczej.
(111) 320781
(220) 2018 12 04
(210) 493421
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 04
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) MUFLUIL
(510), (511) 5 preparaty w postaci ampułek do inhalacji.
(111) 320782
(151) 2019 05 17

(220) 2018 11 28
(441) 2019 01 21

(210) 493201

(111) 320783
(220) 2018 11 22
(210) 492980
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) UMA POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Park Ostrowska
(510), (511) 35 sprzedaż nieruchomości, 36 wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budownictwo mieszkaniowe, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 42 projektowanie budowlane, usługi doradztwa technicznego
w zakresie inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w dziedzinie
technologii budowlanej.
(111) 320784
(220) 2018 11 20
(210) 492856
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 28
(732) ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MULTILogiTower
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 7 urządzenia
do przenoszenia i transportu, mechanizmy sterownicze do maszyn
i silników, 9 panele sterowania wind, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, kontrolery, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa wind, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 39 pakowanie
i składowanie towarów, 42 usługi projektowania, instalacja i rozwój
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 320785
(220) 2018 11 20
(210) 492881
(151) 2019 04 26
(441) 2018 12 27
(732) BISAGA MICHAŁ FILMOKRACJA, Warszawa, PL.
(540) FILMOKRACJA
(510), (511) 35 produkcja reklam, produkcja reklam telewizyjnych,
produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja
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materiałów reklamowych i reklam, produkcja wizualnych materiałów
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo do celów
reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja
promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych,
reklamy kinowe, reklamy radiowe i telewizyjne, 41 produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, usługi w zakresie obróbki poprosukcyjnej
w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, studia filmowe, usługi
studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, produkcja filmów,
usługi produkcji filmów, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych,
produkcja filmów dla telewizji, produkcja przedstawień i filmów, produkcja filmów, spektakli, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych,
produkcja przedstawień l programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizji kablowej, produkcja programów dźwiękowych, produkcja nagrań wideo, produkcja nagrań dźwiękowych,
produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań audio
i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań dźwięku i obrazu
na nośnikach dźwięku i obrazu, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań, usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci
telewizji, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów
wideo, świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej,
usługi w zakresie rozrywki kinematograficznej, realizowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
kinematograficznego, udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji
filmów, usługi w zakresie produkcji muzycznej, produkcja muzyczna.

(111) 320788
(220) 2018 11 09
(151) 2019 05 13
(441) 2019 01 03
(732) ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kęty, PL.
(540) alumetal t+s
(540)

Nr 8/2019
(210) 492520

Kolor znaku: bialy, czerwony, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.11, 01.15.09, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, płyny i proszki do prania, zmiękczacze, sól do zmywarek, tabletki
i proszki do zmywarek, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania odkamieniacze w płynie i proszku, środki do czyszczenia płyt ceramicznych, wnętrz lodówek, zmywarek, kuchenek mikrofalowych, piekarników, rusztów, kominków, powierzchni ze stali
nierdzewnej, łazienek, armatur, kabin prysznicowych, płyny do mycia naczyń, wykładzin, dywanów, preparaty odtłuszczające inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych, środki i materiały do czyszczenia ekranów i monitorów takie jak płyny do czyszczenia ekranów
i monitorów, szmatki impregnowane detergentem do czyszczenia
ekranów i monitorów, płyny do mycia okien i powierzchni szklanych,
żele do WC, środki perfumeryjne, zapachy i odświeżacze do pralek,
lodówek, zmywarek, pomieszczeń, wody zapachowe do żelazek,
21 szmatki do czyszczenia ekranów i monitorów.

Kolor znaku: jasnoszary, pomarańczowy, szary, ciemnoszary
(531) 26.04.02, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 sole jako preparaty chemiczne, sole do celów przemysłowych, sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, sole metali
ziem rzadkich, roztwory solne, materiały i surowce mineralne oraz sole
z nich wytwarzane do celów/ przemysłowych, sole stosowane w procesie topienia aluminium, stopów aluminium oraz złomu aluminiowego, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, sole metali alkalicznych do celów przemysłowych, sole metali szlachetnych do celów
przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, preparaty stosowane przy
odlewaniu metali, preparaty stosowane przy odlewaniu aluminium
i stopów aluminium, spoiwa odlewnicze, topniki do topienia metali
i złomu metali, topniki do topienia aluminium i stopów aluminium,
topniki do topienia złomu aluminiowego, topniki do topienia metali
nieżelaznych i złomu metali nieżelaznych, topniki do topienia złomu
metali szlachetnych i ich odpadów, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej soli do celów
przemysłowych, soli metali szlachetnych do celów przemysłowych,
soli metali ziem rzadkich, roztworów solnych, materiałów i surowców
mineralnych oraz soli z nich wytwarzanych do celów przemysłowych,
soli stosowanych w procesie topienia aluminium, stopów aluminium
oraz złomu aluminiowego, preparatów chemicznych ułatwiających
stapianie metali, soli metali alkalicznych do celów przemysłowych, soli
metali szlachetnych do celów przemysłowych, soli metali ziem rzadkich, preparatów stosowanych przy odlewaniu metali, preparatów
stosowanych przy odlewaniu aluminium i stopów aluminium, spoiw
odlewniczych, topników do topienia metali i złomu metali, topników
do topienia aluminium i stopów aluminium, topników do topienia złomu aluminiowego, topników do topienia metali nieżelaznych i złomu
metali nieżelaznych, topników do topienia złomu metali szlachetnych
i ich odpadów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i/
lub reklamy, badanie rynku w celach handlowych, outsourcing jako
doradztwo handlowe, usługi menedżerskie, usługi badania marketingowego i badania rynku, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży hurtowej i detalicznej, reklama, reklama na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjni, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, prowadzenie negocjacji, pośrednictwo handlowe,
informacja o powyższych usługach, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących soli i topników wykorzystywanych do celów przemysłowych, pośrednictwo w kraju i za granicą w zakresie kupna-sprzedaży soli i topników wykorzystywanych do celów przemysłowych,
prowadzenie agencji importowo-eksportowej, usługi pomocnicze
związane z handlem towarami, w tym dla importu i eksportu, usługi
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie aukcji, prowadzenie negocjacji, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych.

(111) 320787
(220) 2018 09 28
(210) 491104
(151) 2019 05 20
(441) 2019 01 14
(732) LZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PARNIK Oryginalne Chińskie Pierogi
(540)

(111) 320789
(220) 2018 11 05
(210) 492318
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) PAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Miszewko, PL.
(540) +CAS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 28.03.99, 26.04.16, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 30 pierogi, 43 prowadzenie barów.

Kolor znaku: czerwony, biały, pomarańczowy
(531) 24.17.05, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13

(111) 320786
(220) 2018 10 23
(151) 2019 05 16
(441) 2019 01 28
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, PL.
(540) CleanFix
(540)

(210) 491919

Nr 8/2019
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(510), (511) 11 filtry jako części instalacji domowych lub przemysłowych, filtry powietrza do klimatyzacji, urządzenia do klimatyzacji,
aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, wyciągi wentylacyjne, klimatyzacja i aparatura do wentylacji, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje klimatyzacyjne powietrza, 35 usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także
sprzedaży wysyłkowej urządzeń i aparatury oraz instalacji do filtrowania powietrza, klimatyzacji i oczyszczania powietrza.

(111) 320790
(220) 2018 11 05
(210) 492317
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) 8. DZIEŃ 7. DZIEŃ 6. DZIEŃ 5. DZIEŃ 4. DZIEŃ 3. DZIEŃ 2. DZIEŃ
1. DZIEŃ neoFuragina MAX
(540)

Kolor znaku: srebrny, czerwony, czarny
(531) 19.13.01, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi, suplementy
mineralne do żywności, preparaty bakteryjne do celów leczniczych.
(111) 320791
(220) 2018 10 31
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) LEASINGPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) LEASING POINT
(540)

(210) 492236

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 24.17.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 leasing finansowy, finansowanie leasingu samochodów, finansowanie leasingu pojazdów, leasing finansowy (zakup
ratalny), pożyczki na zakup leasingowy, świadczenie finansowych
usług leasingowych, finansowanie zakupów leasingowych samochodów, finansowanie zakupów w formie leasingu, usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo w usługach
finansowych.
(111) 320792
(220) 2018 11 22
(151) 2019 05 15
(441) 2019 01 28
(732) UMA POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.

(210) 492978
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(540) Ostrowska Park
(510), (511) 35 sprzedaż nieruchomości, 36 wynajem nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budownictwo mieszkaniowe, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 42 projektowanie budowlane, usługi doradztwa technicznego
w zakresie inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w dziedzinie
technologii budowlanej.
(111) 320793
(220) 2018 11 16
(210) 492754
(151) 2019 05 10
(441) 2019 01 03
(732) STUDIO TĘCZA RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) STUDIO TĘCZA
(510), (511) 35 produkcja reklam, produkcja reklam TV, produkcja
wizualna materiałów reklamowych, przygotowywanie dokumentów
reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam
na zamówienie, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie wystaw, reklama i marketing, reklama zewnętrzna, reklamowe
i sponsorowane teksty (tworzenie), reklamy online, reklamy prasowe
(przygotowywanie), reklamy telewizyjne, udostępnienie i wynajem
powierzchni, usługi agencji modelek i modeli, usługi agencji reklamowych, usługi agencji wyszukiwania talentów (impresariat), usługi pośrednictwa związanego z reklamowaniem, usługi reklamowe,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe na rzecz innych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama i usługi reklamowe,
produkcja filmów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach
reklamowych, pokazy sprzętu fotograficznego, reklama, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla
osób trzecich, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi agencji
modeli i modeli, agencje modelek, agencje reklamowe, agencje zatrudnienia, impresaria t w działalności artystycznej, organizacja i prowadzenie prezentacji, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja pokazów mody, organizacja targów i wystaw,
organizowanie usług związanych z umowami z osobami trzecimi,
pokazy mody, pokazy towarów, pośrednictwo w zakresie reklamy,
prezentacja towarów i usług, produkcja i dystrybucja reklam radio
i TV, produkcja materiałów reklamowych, usługi reklamy prasowej,
usługi reklamy zewnętrznej, usługi rezerwacji zatrudnienia artystów,
zarządzanie promocją sławnych osób, 41 fotografia, edycja zdjęć,
fotografia lotnicza, fotografia portretowa, fotoreportaże, imprezy
kulturalne, konferencje, obsługa studia filmowego, obsługa studia
fotograficznego, organizacja szkoleń, organizacja wystaw, produkcja filmów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multim
i usługi fotograficzne, prowadzenie warsztatów, realizacja filmów
w studiach, realizacja sesji fotograficznych w studiach, studia filmowe, studia fotograficzne, usługi fotografów, udostępnianie obiektów
i sprzętu do realizacji filmów, usługi produkcji filmów, usługi studiów nagrań filmowych, video, usługi w zakresie produkcji filmów,
wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów TV, wynajmowanie studiów filmowych, wypożyczanie aparatów fotograficznych,
wypożyczanie dekoracji, wypożyczanie oświetlenia, wypożyczanie
oświetlenia do użytku na planach filmowych i telewizyjnych, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie scenografii,
wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie aparatów, usługi edukacyjne w zakresie fotografii, produkcja filmów, produkcja nagrań, produkcja przedstawień, produkcja filmów inne niż reklamowe, produkcja filmów szkoleniowych, usługi studia do prób (nagrywanie), usługi
studiów filmowych, wynajem kamer filmowych, montaż filmów fotograficznych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji
teatralnych i do studiów telewizyjnych, pokazy sprzętu fotograficznego, organizowanie konferencji.
(111) 320794
(220) 2018 11 09
(210) 492548
(151) 2019 05 17
(441) 2019 01 28
(732) MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) QMED
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne w szczególności protezy tułowia i kończyn, poduszka freyki, gorsety ortopedyczne, kamizelki ortopedyczne, kołnierze ortopedyczne, poduszki ortopedyczne, poduszki
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profilowane do snu z pianki leniwej, poduszki wielofunkcyjne z pianki
leniwej, poduszki sensoryczne, piłki rehabilitacyjne, piłki rehabilitacyjne z ABS, piłeczki rehabilitacyjne, taśmy rehabilitacyjne do ćwiczeń,
plastyczna masa rehabilitacyjna do ćwiczeń, rollery do masażu, maty
do masażu, maty do akupresury, kompresy do terapii ciepłem i zimnem, buty na opatrunki gipsowe, buty pooperacyjne, żelowe ortezy
do stóp, ortezy do terapii palucha koślawego, bandaże usztywniające ortopedyczne, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, aparatura ortopedyczna stosowana przy uszkodzeniach
kręgów, aparaty ortopedyczne do unieruchamiania stawów, artykuły
ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, bandaże do stawów, bandaże elastyczne, bandaże na kolana [usztywniające], bandaże ortopedyczne, bandaże ortopedyczne na kolana, bandaże podtrzymujące do stawów, bandaże usztywniające na stawy, gorsety do celów
medycznych, gorsety ortopedyczne do ciała ludzkiego, instrumenty
ortopedyczne, kule dla osób z dolegliwościami kolan, medyczne aparaty ortopedyczne, medyczne środki podtrzymujące do ciała, nakolanniki w postaci opasek elastycznych [inne niż artykuły sportowe], nasadki do kul inwalidzkich, obuwie do ćwiczeń [ortopedyczne], obuwie
do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej, obuwie ortotyczne, opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski elastyczne do unieruchamiania stawów, opaski gipsowane do celów ortopedycznych, opaski
na kolano do celów medycznych, opaski uciskowe na kostkę do użytku
medycznego, ortezy, ortezy stóp, ortopedyczne aparaty, ortopedyczne bandaże usztywniające, ortopedyczne opatrunki uciskowe, ortopedyczne poduszki do stóp, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające,
ortopedyczne separatory do palców u stóp, ortopedyczne wkładki
do obuwia, ortopedyczne wkładki z podparciem łuku stopy, ortopedyczne wyroby pończosznicze, ortopedyczne środki lecznicze, osłony
na podramienne poduszeczki kul, osłony na rączki kul, pasy do celów
ortopedycznych, pasy lędźwiowe, podeszwy ortopedyczne, podkładki odciążające pod palce u stóp [ortopedyczne], podkładki ortopedyczne do pięt, podkładki ortopedyczne do stóp, podkładki pod palce
u stóp [ortopedyczne], podkładki pod pięty do użytku ortopedycznego, podtrzymujące opaski elastyczne [bandaże], poduszki do siedzeń
wózków inwalidzkich [do użytku medycznego], poduszki do użytku
ortopedycznego, poduszki ortopedyczne, prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, płytki
kręgosłupowe [przyrządy medyczne], siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne], silikonowe urządzenia ortopedyczne, sprzęt
wspomagający poruszanie się [do celów medycznych], stabilizatory
kolana do celów medycznych, stabilizatory kostki do celów medycznych, stabilizatory pleców do celów medycznych, stabilizatory łokcia
do celów medycznych, śruby gąbczaste w postaci ortopedycznych
przyrządów chirurgicznych, szyny do palców, szyny ortopedyczne,
taśmy ortopedyczne, temblaki [bandaże podtrzymujące], urządzenia
ortopedyczne do stóp końskoszpotawych, wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń
kończyn dolnych, wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń stóp,
wkładki do obuwia do użytku ortopedycznego, wkładki do palców
u stóp do obuwia [ortopedyczne], wkładki do pantofli domowych [ortopedyczne], wkładki miękkie [ortopedyczne], wkładki na płaskostopie, wkładki nastawiające do palców u stóp [ortopedyczne], wkładki
ortopedyczne do obuwia, wymienne wkładki ortopedyczne, wyściółki
do ortopedycznych opatrunków gipsowych, wzorniki do celów ortopedycznych, wózki na kółkach przystosowane do użytku jako pomoc
w chodzeniu, wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia ortopedycznego, implanty ortopedyczne, ortopedyczne protezy stawów
biodrowych, ortopedyczne wszczepialne protezy stawów, protezy
do leczenia medycznego, 25 obuwie damskie, męskie i dziecięce,
odzież.

(111) 320795
(220) 2018 10 05
(151) 2019 05 20
(441) 2019 01 14
(732) GUŚCIORA LEOPOLD IRPOL, Lublin, PL.
(540) IRPOL
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 14.07.16, 27.05.01, 29.01.03

(210) 491300

Nr 8/2019

(510), (511) 7 aeratory do trawników [maszyny], dmuchawy do śniegu, dmuchawy powietrzne, elektryczne narzędzia ogrodnicze, generatory prądu, glebogryzarki, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki
żyłko we do użytku ogrodniczego, maszyny do mycia ciśnieniowego,
mechaniczne narzędzia rolnicze, narzędzia elektryczne, narzędzia
mechaniczne, narzędzia napędzane silnikowo, narzędzia ogrodnicze
[maszyny], narzędzia pneumatyczne, narzędzia rolnicze inne niż narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, nożyce do żywopłotów [maszyny],
nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], nożyce ogrodnicze [maszyny],
odśnieżarki, opryskiwacze upraw, piły [maszyny], piły ręczne silnikowe, piły ręczne, elektryczne, roboty koszące, rozdrabniacze, zamiatarki do trawników [maszyny], zamiatarki drogowe, 8 kosy, narzędzia
ogrodnicze (sterowane ręcznie), narzędzia ręczne, nożyce ogrodnicze,
piły do cięcia gałęzi, podkaszarki ręczne, ręczne narzędzia rolnicze,
12 motocykle, motorowery, skutery [pojazdy], traktory do trawników,
traktory ogrodnicze, 37 konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych,
konserwacja i naprawy maszyn i narzędzi ogrodniczych i rolniczych.

(111) 320796
(220) 2018 10 12
(210) 491572
(151) 2019 05 10
(441) 2018 11 26
(732) MORANTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Moranti
(510), (511) 18 skóra i imitacja skóry, walizy i torby podróżne, 22 torby i torebki, 25 odzież, nakrycia głowy.
(111) 320797
(220) 2018 10 19
(151) 2019 05 17
(441) 2018 11 26
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PANORAMA LESZCZYŃSKA
(540)

(210) 491826

Kolor znaku: czarny, czerwony, biay
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma.
(111) 320798
(220) 2018 05 24
(210) 486338
(151) 2019 05 20
(441) 2018 12 27
(732) DZIUBEK KONRAD HR & ASSET MANAGEMENT, Kraków, PL.
(540) AZ Mieszkanie od A do Z
(540)

Kolor znaku: biały, bordowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22, 27.05.24, 07.01.08, 07.01.09,
26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania [mieszkania], agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], agencje mieszkaniowe [mieszkania], wynajem mieszkań, biuro wynajmu mieszkań, usługi wynajmu
mieszkań, organizowanie wynajmu mieszkań, agencje mieszkaniowe
(nieruchomości), udzielanie pożyczek mieszkaniowych, finansowanie kredytów mieszkaniowych, wynajem mieszkań i pomieszczeń
biurowych, wynajem mieszkań, studio i pokoi, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, doradztwo w zakresie
inwestycji mieszkaniowych, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi znajdowania mieszkań
na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, agencje nieruchomości, wynajem nieruchomości,
finansowanie nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi
kredytowania nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości,

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, 37 usługi odnawiania mieszkań, naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, instalowanie osprzętu i akcesoriów
w pomieszczeniach mieszkalnych, remont nieruchomości, remontowanie budynków, usługi w zakresie remontów budynków, usługi
doradcze w zakresie remontów budynków, nadzór budowlany, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad renowacją budynków, nadzór budowlany na miejscu,
nadzór nad robotami budowlanymi, konsultacje w zakresie nadzoru
budowlanego, 42 projektowanie budynków, projektowanie domów,
projektowanie łazienek, projektowanie kuchni, projektowanie umeblowania, planowanie [projektowanie] łazienek, planowanie [projektowanie] budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, planowanie [projektowanie] kuchni, projektowanie wnętrz budynków,
projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, planowanie i projektowanie kuchni,
usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, nadzór
i inspekcja techniczna.

(111) 320799
(220) 2018 12 20
(210) 494127
(151) 2019 05 28
(441) 2019 02 11
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) LOOLE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoczerwony, żółty, jasnożółty,
niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony, ciemnozielony,
brązowy, czarny, jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 27.03.15, 04.05.02, 04.05.03, 01.15.15,
08.01.25, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.13, 26.01.14
(510), (511) 30 słodycze, orzechy w czekoladzie, orzechowe wyroby
cukiernicze, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w polewie
[wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych.
(111) 320800
(220) 2018 11 06
(210) 492391
(151) 2019 05 22
(441) 2019 02 04
(732) CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) enelzdrowie
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi w zakresie baz danych, usługi banku danych, przetwarzanie danych,
usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych,
usługi promocyjne, informacja o działalności gospodarczej, prowadzenie banków informacji, 38 usługi w zakresie prowadzenia portali internetowych, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych
za pomocą komputera, usługi w zakresie zbierania i przekazywania
aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, elektroniczny serwis informacji on-line polegający na udostępnianiu informacji, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, 41 usługi w zakresie
publikacji elektronicznych on-line, publikowanie książek i tekstów,
usługi edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych w zakresie zdrowia, 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.

2629
277

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).
233832
230117
230116
237238
236170
235611
230119
230118
247070
142673
142672
143370
223268
137790
029790
121562
121563
120391
223548
231533
265542
232606
234110
145294
228647
236168
229589
228699
230241
228240
230868
229283
143599
140791
139340
147002
041389
041404
065623
229881
065919
230908
230810
230911
230910
230912
230909
141473
234210
234209
231375
231374
229413
229412
231188
048299
159401

2029 11 13
2029 05 27
2029 05 27
2029 10 30
2029 06 15
2029 06 15
2029 05 27
2029 05 27
2029 04 23
2029 06 28
2029 06 28
2029 10 29
2029 04 22
2029 03 30
2029 03 29
2029 06 07
2029 06 07
2029 02 19
2029 03 17
2029 05 18
2030 03 02
2029 09 29
2029 06 25
2029 04 01
2029 04 14
2029 04 20
2029 04 28
2029 04 23
2029 04 30
2029 03 30
2029 07 02
2029 04 03
2029 04 24
2029 06 09
2029 04 29
2030 02 01
2029 05 04
2029 05 06
2029 06 19
2029 02 19
2029 05 10
2029 04 17
2029 05 29
2029 04 17
2029 04 17
2029 04 17
2029 04 17
2029 05 31
2029 09 08
2029 09 08
2029 07 01
2029 07 01
2029 05 28
2029 05 28
2029 04 23
2029 04 15
2029 08 25

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

2630
146558
157102
141331
141397
140934
140247
140246
138930
064481
057668
138337
236241
231187
232645
239664
239663
239662
154754
230295
228987
228988
228989
229229
229230
229471
229474
233612
233498
232608
232824
231360
232879
138423
231305
229059
140163
234184
234186
237456
233947
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2029 07 20
2029 04 16
2029 05 11
2029 06 17
2029 05 24
2029 05 04
2029 05 04
2029 05 12
2029 01 04
2029 05 04
2029 04 16
2029 04 01
2029 04 23
2029 08 31
2029 06 23
2029 06 23
2029 06 23
2029 06 08
2029 05 26
2029 05 11
2029 05 11
2029 05 11
2029 05 11
2029 05 11
2029 05 11
2029 05 12
2029 05 11
2029 11 20
2029 09 29
2029 09 04
2029 05 27
2029 06 24
2029 04 23
2029 05 12
2029 05 12
2029 06 08
2029 04 10
2029 04 10
2029 12 18
2029 07 30

Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości
Prawo przedłużono w całości

443344
443462
443500
443532
445705
445889
447606
447817
447967
448623
450532
454291
458897
463262
463669
466541
467132
469508
471978
472535
475005
475006
476529
477785
477787
477794
478107
479073
480121
481182
481238
481438
482679
482680
483704
484484
485149
485688

Nr 8/2019

20/2015
20/2015
20/2015
20/2015
23/2015
24/2015
1/2016
2/2016
2/2016
3/2016
7/2016
14/2016
U
U
ZT01/2017
ZT21/2017
ZT11/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

485952
487228
487680
489021
489025
489026
489093
489195
489252
489321
489342
489345
489487
490075
490334
490342
490621
490825
490963
491022
491611
491615
491960
492043
492111
492169
492488
492634
492737
492802
493450
493548
493722
493727
493804
494572
495033
495911

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

279
278
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.
284005
333377
390975
409788
410730
423959
429412
429650
431366
431573
433035
433694
435263
435575

23/2004
05/2008
02/2012
10/2013
12/2013
10/2014
19/2014
19/2014
23/2014
23/2014
26/2014
01/2015
04/2015
05/2015

436641
436643
436645
436659
437345
437552
437876
437949
439396
442106
442115
442431
442468
442471

07/2015
07/2015
07/2015
07/2015
08/2015
09/2015
10/2015
10/2015
12/2015
17/2015
17/2015
18/2015
18/2015
18/2015

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
374660
410697
424318
427578
432413
433513
434810
436939
437942
438456
438958
439223
440030
440031
440035
440278

25/2010
12/2013
10/2014
16/2014
25/2014
01/2015
03/2015
07/2015
10/2015
11/2015
11/2015
12/2015
13/2015
13/2015
13/2015
14/2015

445169
446821
451842
454221
466481
466493
467180
471269
472686
475134
475137
475147
475148
482079
482134
483921

22/2015
26/2015
6/2016
14/2016
ZT09/2017
ZT08/2017
ZT14/2017
ZT34/2017
ZT10/2018
ZT46/2017
ZT43/2017
ZT46/2017
ZT46/2017
ZT11/2018
ZT12/2018
ZT21/2018

Nr 8/2019
485015
485604
487277
487698
487876
488380
488603
489214
489451
490097
490125
491315
491510
491672
491767
491777
492022
492229
492232
492585
493307
493559
493714
493717
493763
493873
493930
493983
493986
493989
494100
494103
494192
494318
494374
494437
494441
494464
494502
494546
494587
494603
494624
494659
494680
494729
494743
494777
494874
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U
ZT26/2018
ZT31/2018
U
ZT32/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT48/2018
U
ZT51/2018
U
U
U
U
ZT04/2019
U
U
U
U
U
U
ZT07/2019
U
U
U
U
U
ZT07/2019
U
U
U
U
ZT09/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

494910
494911
494912
494913
494961
494964
495013
495017
495045
495089
495125
495126
495127
495132
495135
495139
495142
495143
495144
495191
495222
495326
495335
495342
495411
495467
495479
495492
495502
495504
495506
495545
495551
495558
495668
495795
495954
496007
496049
496065
496205
496243
496290
496294
496825
497254
497408
497499
498571

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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.
340520
366856
367140
382747
400624
400708
401058
407534

17/2008
12/2010
12/2010
13/2011
18/2012
18/2012
19/2012
06/2013

410524
422384
429032
429601
431395
432098
434292
435049

11/2013
06/2014
18/2014
19/2014
23/2014
24/2014
02/2015
04/2015

435901
436804
436932
441079
442462
443419
444079
447604
448307
449160
449164
449165
449166
450420
451557
451794
453111
453112
453127
453316
453355
453662
453667
453951
454083
455665
456811
460160
463237
463240
463241
464388
465958
467803
468722
468857
469972
470251
470360
470361
471189
472673
472936
473297
473346
473353
473550
473551
473552
473650
473653
473662
473666
473771
473812
473982
474198
474318
474801
475254
475429
475879
475925
475994
476104
476440
476814

05/2015
07/2015
07/2015
15/2015
18/2015
20/2015
21/2015
01/2016
02/2016
04/2016
04/2016
04/2016
04/2016
06/2016
09/2016
10/2016
12/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
12/2016
50/2017
31/2017
09/2018
09/2018
09/2018
01/2017
06/2018
14/2017
15/2017
31/2017
27/2017
21/2017
24/2017
24/2017
24/2017
08/2018
31/2017
06/2018
08/2018
08/2018
41/2017
41/2017
41/2017
25/2018
25/2018
25/2018
25/2018
06/2018
25/2018
33/2017
06/2018
51/2017
08/2018
06/2018
45/2017
07/2018
04/2018
04/2018
06/2018
48/2017
52/2017

2631
476815
477187
477270
477349
477564
477607
477628
477882
478411
478412
478413
478415
478659
478662
478663
478984
479163
479167
479180
479213
479214
479215
479228
479229
479344
479379
479393
479406
479408
479409
479449
479670
479671
479682
479687
479874
479881
480071
480219
480220
480259
480275
480277
480279
480312
480414
480491
480637
480705
480713
480766
480867
480868
480907
480969
481007
481094
481715
482252
482612
482877
482908
483020
483262
483266
483420
483593

52/2017
02/2018
07/2018
08/2018
02/2018
02/2018
02/2018
47/2017
08/2018
08/2018
08/2018
08/2018
01/2018
01/2018
01/2018
06/2018
02/2018
25/2018
02/2018
06/2018
02/2018
02/2018
06/2018
06/2018
04/2018
11/2018
08/2018
08/2018
08/2018
07/2018
08/2018
08/2018
08/2018
08/2018
07/2018
07/2018
07/2018
09/2018
06/2018
08/2018
08/2018
07/2018
07/2018
07/2018
08/2018
09/2018
12/2018
10/2018
14/2018
18/2018
09/2018
08/2018
08/2018
10/2018
08/2018
07/2018
08/2018
10/2018
17/2018
15/2018
26/2018
23/2018
19/2018
25/2018
25/2018
21/2018
22/2018

2632
483819
483873
484000
484244
484409
484479
484550
484642
484645
484652
485000
485273
485285
485286
485289
485290
485292
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23/2018
23/2018
19/2018
23/2018
21/2018
25/2018
25/2018
25/2018
25/2018
21/2018
26/2018
23/2018
23/2018
26/2018
23/2018
23/2018
23/2018

485294
485298
485304
485307
485372
485373
485465
485473
485597
485614
485694
485736
485742
485743
485960
486321

25/2018
25/2018
25/2018
25/2018
24/2018
24/2018
25/2018
25/2018
26/2018
26/2018
26/2018
27/2018
25/2018
27/2018
29/2018
27/2018
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),
rubryka H - datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
046051 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015157968 i dokonanie wpisu:
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź,
Polska 364407260
046052 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015157968 i dokonanie wpisu:
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź,
Polska 364407260

Nr 8/2019

051162 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SPEEDFAM-IPEC, INC., CHANDLER, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: PETER WOLTERS OF
AMERICA, INC., Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki
051162 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETER WOLTERS OF AMERICA, INC., Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: LAM
RESEARCH ILLINOIS IAG, INC., Massachussets, Stany Zjednoczone
Ameryki
051162 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LAM RESEARCH ILLINOIS IAG, INC.,
Massachussets, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: LAM
RESEARCH ILLINOIS IAG, INC., Fremont, Stany Zjednoczone Ameryki
051162 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LAM RESEARCH ILLINOIS IAG, INC.,
Fremont, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: OBARA
GROUP INCORPORATED, Yamato, Japonia
051169 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PARFUMS GUY LAROCHE SOCIÉTÉ ANONYME, PARYŻ, Francja i dokonanie wpisu: L’Oréal, Paryż, Francja
055169 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PARFUMS GUY LAROCHE SOCIETE ANONYME, PARYŻ, Francja i dokonanie wpisu: L’Oréal, Paryż, Francja
060104 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY,
WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria
062198 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alps Electric Co.,Ltd., Tokio, Japonia i dokonanie wpisu: ALPS ALPINE CO., LTD., Tokyo, Japonia
062844 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Wilmington, Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: FMC Agricultural Products International AG, Zug,
Szwajcaria
063311 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (DELAWARE CORPORATION), WILMINGTON, Delaware, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria
064448 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., Tokio, Japonia i dokonanie wpisu: NISSAN CHEMICAL CORPORATION,
Tokio, Japonia
064522 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INCO-Veritas Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000599764
065436 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NAPOLINA LIMITED, LIVERPOOL, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Princes Limited, Liverpool, Wielka Brytania
069627 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
070644 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (DELAWARE CORPORATION), WILMINGTON, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria
072270 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ONDULINE, LEVALLOIS-PERRET, Francja i dokonanie wpisu: ONDULINE, Suresnes, Francja

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

077253 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERIA S.A. CONFECTIONERIES AND DAIRY PRODUCTS, PALLINI, Grecja i dokonanie wpisu: ION S.A. COCOA
& CHOCOLATE MANUFACTURERS, Piraeus, Grecja
080495 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RUSSELL CORPORATION, ATLANTA, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Peak Apparel Holding,
LLC, Miami Beach, Stany Zjednoczone Ameryki
082951 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND,
Dublin 24, Irlandia i dokonanie wpisu: BAUSCH HEALTH IRELAND
LIMITED, Dublin, Irlandia
084364 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENRI-LLOYD LIMITED, WORSLEY, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Aligro Group Limited, Manchester,
Wielka Brytania

2633

094093 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOKKIA TOPCON CO., LTD., Tokio, Japonia
i dokonanie wpisu: TOPCON CORPORATION, Tokio, Japonia
094490 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ONDULINE, LEVALLOIS-PERRET, Francja i dokonanie wpisu: ONDULINE, Suresnes, Francja
095903 2019 06 04 D. Wykreślono wpis: „W dniu 24 kwietnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.
st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5300/18/683) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2568570 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-95903 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku”.

085490 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP, ATLANTA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: GPCP IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki

095903 2019 06 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 31 stycznia
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 615/19/960) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2568570 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-95903 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CCC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Polkowicach wobec Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku”.

086580 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ONDULINE, LEVALLOIS-PERRET, Francja i dokonanie wpisu: ONDULINE, Suresnes, Francja

097567 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ONDULINE, LEVALLOIS-PERRET,
Francja i dokonanie wpisu: ONDULINE, LEVALLOIS-PERRET, Francja

086767 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ONDULINE, LEVALLOIS-PERRET, Francja
i dokonanie wpisu: ONDULINE, Suresnes, Francja

098231 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENRI BENDEL, INC., NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HENRI BENDEL, LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

085103 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HYOSUNG CORPORATION, SEUL, Korea
Południowa i dokonanie wpisu: HYOSUNG TNC CORPORATION,
Seul, Korea Południowa

088164 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EMERSON NETWORK POWER
S.R.L., PIOVE DI SACCO, Włochy i dokonanie wpisu: VERTIV S.R.L.,
Piove di Sacco, Włochy
089853 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria
090172 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP, ATLANTA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: GPCP IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
091477 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENRI-LLOYD LIMITED, Worsley, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: ALIGRO GROUP LIMITED, Manchester,
Wielka Brytania
091478 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENRI-LLOYD LIMITED, Worsley, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: ALIGRO GROUP LIMITED, Manchester,
Wielka Brytania
093072 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
093456 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych
„POLMOS” Spółka Akcyjna, Bielsko Biała, Polska i dokonanie wpisu:
POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
070015636
094093 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOKKIA COMPANY, LIMITED, KANAGAWA, Japonia i dokonanie wpisu: SOKKIA TOPCON
CO., LTD., Tokio, Japonia

100190 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABO MARKET Spółka z o. o., Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: EUROBUSINESS GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska
180788008
104449 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
108054 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
109150 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
110815 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alps Electric Co.,Ltd., Tokio, Japonia i dokonanie wpisu: ALPS ALPINE CO., LTD., Tokyo, Japonia
113987 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630303023
114250 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
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114253 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
116645 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
116646 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: G+J INTERNATIONAL MAGAZINES GMBH,
HAMBURG, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
116851 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie
wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730
120019 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015157968 i dokonanie wpisu:
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź,
Polska 364407260
121619 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY Sp.
z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PROSERVICE FINTECO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363436437
123793 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT IP
CO B.V., AMSTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: Systagenix Wound Management, Limited, Gatwick Airport, Wielka Brytania
124322 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Karbowiak Paweł Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej, Gdynia, Polska 190489373 i dokonanie wpisu: OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO GOSPODARKI MORSKIEJ - CENTRUM SZKOLENIA NURKÓW ZAWODOWYCH
PAWEŁ KARBOWIAK, MAGDALENA MARCINEK, ELŻBIETA NOWAK
SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia, Polska 221905342
124804 2019 06 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 22 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3473/17/089) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535394 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-124804 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie ”.
129532 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CENTRUM TERAPII MANUALNEJ ANDRZEJ
RAKOWSKI, JANINA SŁOBODZIAN - RAKOWSKA SPÓŁKA JAWNA,
Sierosław, Polska 30055783 i dokonanie wpisu: CENTRUM TERAPII
MANUALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sierosław, Polska 300550783
130639 2019 05 30 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
130983 2019 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wielkopolski Fundusz Gospodarczy Sp.
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z o.o., Poznań, Polska 300055262 i dokonanie wpisu: WFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
300055262
131671 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MP BRAND M.OLSZANOWSKI, M.OLSZANOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, Polska 302410767 i dokonanie wpisu: MP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 302410767
131671 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 302410767 i dokonanie
wpisu: „METPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 632402433
131736 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR. MANFRED GEHRING, FREUDENSTADT, Niemcy i dokonanie wpisu: HD Holding Dr. Gehring GmbH
& Co. KG, Freudenstadt, Niemcy
132441 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DR. MANFRED GEHRING, FREUDENSTADT, Niemcy i dokonanie wpisu: HD Holding Dr. Gehring GmbH
& Co. KG, Freudenstadt, Niemcy
134317 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
134394 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MONO PUMPS LIMITED, PO BOX14,
Martin Street, Manchester M345DQ, AUDENSHAW, Wielka Brytania
i dokonanie wpisu: NOV Process & Flow Technologies UK Limited,
Stonehouse, Wielka Brytania
134643 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Senftleben Zenon, Senftleben
Marian DELMET Spółka Jawna, ul. Leśna 1, 64-100, Leszno, Polska
410254128 i dokonanie wpisu: DELMET SENFTLEBEN SPÓŁKA JAWNA, Leszno, Polska
134668 2019 06 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MCDONALD’S CORPORATION, OAK BROOK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
McDonald’s Corporation, Oak Brook, Stany Zjednoczone Ameryki
135006 2019 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL
Spółka z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012100784
135007 2019 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL
Spółka z o.o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012100784
135176 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Michalski Paweł Firma Handlowa ADRION, ul. Handlowa 2, 05-120 Legionowo, Polska i dokonanie wpisu: PAWEŁ MICHALSKI, Michałów-Grabina, Polska
135307 2019 05 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NATIONAL BEEF PACKING
COMPANY, LLC, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: NATIONAL BEEF PACKING COMPANY, LLC, Kansas City,
Stany Zjednoczone Ameryki
135526 2019 06 11 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
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135530 2019 06 11 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
135533 2019 06 11 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
136031 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LESAFFRE & CIE, PARYŻ, Francja i dokonanie wpisu: LESAFFRE ET COMPAGNIE, PARYŻ, Francja
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Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 3289/19/620) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543692 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-140554 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Etos Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku”.
141308 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Filipowsky Beata PPUH „FILPLAST”,
Dobra-Komorniki, Polska i dokonanie wpisu: FILPLAST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogówek, Polska
362624473

136032 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ONDULINE, LEVALLOIS-PERRET, Francja i dokonanie wpisu: ONDULINE, Suresnes, Francja

142368 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HYOSUNG CORPORATION, SEUL, Korea
Południowa i dokonanie wpisu: HYOSUNG TNC CORPORATION,
Seul, Korea Południowa

136248 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERIA S.A. CONFECTIONERIES AND DAIRY PRODUCTS, PALLINI, Grecja i dokonanie wpisu: ION S.A. COCOA
& CHOCOLATE MANUFACTURERS, Piraeus, Grecja

142590 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy

137441 2019 06 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC,
PARSIPPANY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ERA
Franchise Systems LLC, Madison, Stany Zjednoczone Ameryki

146706 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego
„MIESZKO” S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857

137887 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LESAFFRE & CIE, PARYŻ, Francja i dokonanie wpisu: LESAFFRE ET COMPAGNIE, PARYŻ, Francja

146709 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu: MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857

138970 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOELLER GMBH, Hein-Moeller-Str. 7-1,
D-53115 BONN, Niemcy i dokonanie wpisu: Eaton Industries GmbH,
Bonn, Niemcy
138970 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Eaton Industries GmbH, Bonn, Niemcy
i dokonanie wpisu: Eaton Electrical IP GmbH & Co. KG., Schönefeld,
Niemcy
139626 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pasterski Mirosław AGD PASTERSKI, ul
Nadmeńska 4, 05-230 Kobyłka, Polska i dokonanie wpisu: AGD PASTERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kobyłka, Polska 141093618
140092 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Heartland Corporation
(a Kansas Corporation), 805 North Meadowbrook, Olathe, Kansas
66062 Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Heartland
Corporation, San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki
140250 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg
140250 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
140544 2019 06 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 8 września
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 11740/17/091) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2543692 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-140554 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Etos Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku”.
140554 2019 06 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 marca
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.

148394 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365495705 i dokonanie wpisu: MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały, Polska 365495705
148730 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SUNDOOR Marian Ławecki, Chorzów, Polska i dokonanie wpisu: SUNDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chorzów, Polska
360833178
148730 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SUNDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chorzów, Polska
360833178 i dokonanie wpisu: LETRONA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska 277942150
148730 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LETRONA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska
277942150 i dokonanie wpisu: SUNDOOR TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska 277942150
149089 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 830000977 i dokonanie wpisu: CEMENT OŻARÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 830000977
150754 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
153332 2019 05 31 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
153760 2019 05 31 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
153779 2019 06 12 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
155515 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
156349 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WHIRLPOOL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, Polska 930756620 i dokonanie wpisu: WHIRLPOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 930756620
156393 2019 05 31 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
156937 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HENRI BENDEL, INC., NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HENRI BENDEL, LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki
157154 2019 05 31 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
158664 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie
wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730
158983 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WYDAWNICWO LEKARSKIE PZWL Spółka
z o.o., 00-251 Warszawa ul. Miodowa 10, Polska i dokonanie wpisu:
PZWL WYDAWNICTWO LEKARSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140718275
159909 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MP BRAND M.OLSZANOWSKI, M.OLSZANOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, Polska 302410767 i dokonanie wpisu: MP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 302410767
159909 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 302410767 i dokonanie
wpisu: „METPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 632402433
163941 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROS TRADING CONFECTIONERY Spółka z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: UNITOP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364407260
163963 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
170014 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
170305 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ONDULINE, LEVALLOIS-PERRET, Francja i dokonanie wpisu: ONDULINE, Suresnes, Francja
170306 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
170306 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
170859 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DYSKRET” Spółka z o.o., Poznań, Polska
630258512 i dokonanie wpisu: „API.PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rąbień, 100807691
171552 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
171552 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg
i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki
171554 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
171554 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
172784 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fundacja Instytut Edukacji Społecznej
i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, Kraków, Polska 356373202 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM.
KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, Kraków, Polska 357073726
172786 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fundacja Instytut Edukacji Społecznej
i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, Kraków, Polska 356373202 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM.
KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, Kraków, Polska 357073726
172964 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fundacja Instytut Edukacji Społecznej
i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, Kraków, Polska 356373202 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM.
KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, Kraków, Polska 357073726
172965 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fundacja Instytut Edukacji Społecznej
i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, Kraków, Polska 356373202 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM.
KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, Kraków, Polska 357073726
172990 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
172990 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
173024 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ONDULINE, LEVALLOIS-PERRET, Francja i dokonanie wpisu: ONDULINE, Suresnes, Francja
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173347 2019 05 30 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
173907 2019 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Łódź, Polska 100180654 i dokonanie wpisu: SOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Łódź, Polska 101819437
173911 2019 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REDWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Łódź, Polska 100180654 i dokonanie wpisu: SOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Łódź, Polska 101819437
173964 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
173964 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
173965 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
173965 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
176257 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KETTLE FOODS, INC., SALEM, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: S-L Snacks National, LLC,
Charlotte, Stany Zjednoczone Ameryki
177027 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fundacja Instytut Edukacji Społecznej
i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, Kraków, Polska 356373202 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM.
KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, Kraków, Polska 357073726
179527 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HYOSUNG CORPORATION, SEOUL, Korea
Południowa i dokonanie wpisu: HYOSUNG CHEMICAL CORPORATION, Seul, Korea Południowa
179998 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna, Kraków,
Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
180043 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna, Kraków,
Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
182124 2019 07 16 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 czerwca 2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4059/13/508) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2359164 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-182124 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec „KAN” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
185938 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 140765027 i dokonanie
wpisu: Kofola ČeskoSlovensko a.s., Ostrawa, Czechy
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186932 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
186933 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
186982 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: G+J G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
187191 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EDWARD JAN TRZECIAK, Łódź, Polska
i dokonanie wpisu: LAURA AITEKA-ODUS, Łódź, Polska
189269 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
189270 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
189849 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MCR Corporation Mincer cor. Mona Liza
cos. France Janina Mincer, Michałowice, Polska i dokonanie wpisu:
MCR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęcice, Polska 360889664
189849 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MCR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęcice, Polska 360889664 i dokonanie wpisu: BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 364023476
190127 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
190127 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
190130 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
190130 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
190132 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
190132 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
190134 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
190134 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksem-
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burg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
191215 2019 06 12 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
191216 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLTERS KLUWER SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WOLTERS KLUWER POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
191519 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LOXX Sp. z o.o., Warszawa, Polska
017013529 i dokonanie wpisu: LOXX Holding GmbH, Gelsenkirchen, Niemcy
191714 2019 06 24 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
191715 2019 06 24 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
191716 2019 06 19 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
192861 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
193229 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
193229 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
195201 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ONDULINE, LEVALLOIS-PERRET, Francja i dokonanie wpisu: ONDULINE, Suresnes, Francja
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ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197738 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Learning Systems Poland
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
198512 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP Spółka Akcyjna, Kraków,
Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329
198516 2019 06 28 A,E Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska
472196411; „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429 i dokonanie
wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E. Wykreślono wpis: „Wspólne prawo ochronne.”
199592 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
199592 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
201335 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
202465 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GERDA Hydomat Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 012258775 i dokonanie wpisu: GERDA HYDOMAT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380039832
204802 2019 06 12 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
205700 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
205992 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNITED PET GROUP, INC., CINCINNATI,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Spectrum Brands,
Inc., Middleton, Stany Zjednoczone Ameryki

196059 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „UNITOP-OPTIMA” Spółka Akcyjna, Łódź, Polska 470754255 i dokonanie
wpisu: UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 364407260

207742 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GERDA Hydomat S.A., Warszawa, Polska
012258775 i dokonanie wpisu: GERDA HYDOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380039832

197318 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351001329

207947 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy

197738 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEARNING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: SPEAK UP LEARNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367189295

209588 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WTDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska 146568983 i dokonanie wpisu:
KUBOTA WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 380277939

197738 2019 06 26 D. Wykreślono wpis: „W dniu 16 stycznia
2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 462/15/148) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2431381 zastaw rejestrowy na prawie

212881 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i dokonanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023
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213707 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARRINA INVESTMENTS - PROJEKT ECHO
- 124 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, Polska 146254807 i dokonanie wpisu: EPP
- MALTA OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146254807

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E. Wykreślono wpis:
„Wspólne prawo ochronne.”

214918 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy

224564 2019 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOMENY.PL Spółka z o.o., Kraków, Polska
356739962 i dokonanie wpisu: H88 SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 364261632

215462 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ONDULINE, LEVALLOIS-PERRET, Francja i dokonanie wpisu: ONDULINE, Suresnes, Francja

224739 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy

215463 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ONDULINE, LEVALLOIS-PERRET, Francja
i dokonanie wpisu: ONDULINE, Suresnes, Francja
216252 2019 06 06 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
217036 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
218385 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOMASZ FILIPIAK, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: TMF 777 A SCSp, Luksemburg, Luksemburg
218950 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria
220432 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria
221005 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Telefonia Komórkowa Centertel
Sp. z o.o., Warszawa, Polska 010541739 i dokonanie wpisu: ORANGE
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784
221006 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Telefonia Komórkowa Centertel
Sp. z o.o., Warszawa, Polska 010541739 i dokonanie wpisu: ORANGE
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012100784
221677 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe FOLIMPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 010565645 i dokonanie wpisu: FOLIMPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 010565645
221678 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Folimpex” Sp. z o.o., Warszawa, Polska 010565645
i dokonanie wpisu: FOLIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
010565645
221679 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Folimpex” Sp. z o.o., Warszawa, Polska 010565645 i dokonanie wpisu: FOLIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 010565645
224031 2019 06 26 A,E Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

225880 2019 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SIESTA Ewa Żmidzińska, Gdynia, Polska
190229778 i dokonanie wpisu: SIESTA S.C. EWA ŻMIDZIŃSKA, MARTA ŻMIDZIŃSKA-ŁAPIŃSKA, Gdynia, Polska 221724422
227017 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857
227018 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857
227019 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857
227031 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
Spółka Akcyjna, Tarnów, Polska 850002268 i dokonanie wpisu:
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268
227032 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
Spółka Akcyjna, Tarnów, Polska 850002268 i dokonanie wpisu:
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268
227033 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
Spółka Akcyjna, Tarnów, Polska 850002268 i dokonanie wpisu:
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268
227041 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857
227178 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
Spółka Akcyjna, Tarnów, Polska 850002268 i dokonanie wpisu:
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268
227864 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
Spółka Akcyjna, Tarnów, Polska 850002268 i dokonanie wpisu:
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268
227865 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
Spółka Akcyjna, Tarnów, Polska 850002268 i dokonanie wpisu:
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268
228516 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QUADRUM FOODS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska 356694544 i dokonanie wpisu:
QUADRUM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 120589557
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229637 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu: MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857
230362 2019 06 04 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
230405 2019 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „AMET” S.C. Jan Kawiak, Wiktor Kuśnierz,
Wrocław, Polska 930427187 i dokonanie wpisu: AMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 930427187
230591 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fabryka Kosmetyków „POLLENA-EWA”
Spółka Akcyjna, Łódź, Polska 470035135 i dokonanie wpisu: FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów, Polska
470035135
230808 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „VOLANTIS” Grzegorz Szczypek,
Wola Władysławowska, Polska i dokonanie wpisu: „VOLANTIS”
Grzegorz Szczypek, Wola Władysławowska, Polska 710411564
231418 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Polska Telefonia Komórkowa-CENTERTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska
010541739 i dokonanie wpisu: ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012100784
231764 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BGP PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147369599 i dokonanie wpisu: MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147369599
232141 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Robo Wash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 142968616 i dokonanie wpisu:
ROBO WASH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 363334004
232783 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie
wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730
233106 2016 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: J2 TRADING (CYPRUS) LIMITED, Nikozja,
Cypr i dokonanie wpisu: PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430128566
233687 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie
wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730
233688 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356563730
234176 2019 06 07 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
234568 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tele-Fonika Kable Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, Bytom, Polska 270543582 i dokonanie wpisu: TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA
AKCYJNA, Myślenice, Polska 270543582
234569 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tele-Fonika Kable Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, Bytom, Polska 270543582 i dokonanie wpisu: TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA
AKCYJNA, Myślenice, Polska 270543582
235304 2019 06 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DecoBazaar Barbara
Czerny, Wilkanowo, Polska i dokonanie wpisu: DecoBazaar Barbara
Czerny-Weihberg, Wrocław, Polska 080028039
235447 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „INCO-VERITAS” Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 000599764 i dokonanie wpisu: GRUPA INCO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 000599764
235553 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: G G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
237079 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
237079 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
237081 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
237081 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
237412 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
238623 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria
238945 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FLUID Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: FLUID
SPÓŁKA AKCYJNA, Sędziszów, Polska 121415530
239362 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie
wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730
239517 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
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NOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie
wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730
240155 2019 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Mirosław Bąkiewicz, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: DBB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 362054840
240301 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOMASZ FILIPIAK, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: TMF 777 A SCSp, Luksemburg, Luksemburg
240332 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fundacja Instytut Edukacji Społecznej
i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, Kraków, Polska 356373202 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM.
KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, Kraków, Polska 357073726
240963 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY-Chwilówki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tychy,
Polska 240782117 i dokonanie wpisu: F.H.U. DEX -ART DARIUSZ
TARGOSZ, Tychy, Polska 273109640
241071 2019 06 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YIT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 010159520 i dokonanie wpisu:
CAVERION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010159520
241215 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356563730
241561 2019 06 25 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
241584 2019 06 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
241585 2019 06 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
241997 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fundacja Instytut Edukacji Społecznej
i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, Kraków, Polska 356373202 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM.
KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, Kraków, Polska 357073726
242567 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SUREX FIRMA RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska
380872346 i dokonanie wpisu: FIRMA RODZINNA SUREX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 380872346
242788 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
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244284 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 634279161 i dokonanie wpisu: ORION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bogucin, Polska 634279161
244494 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA OSTOJA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, Polska 021741154 i dokonanie wpisu:
FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław, Polska
363800268
245252 2019 06 04 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1772/18/852) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2519455 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-245252 ustanowiony
na rzecz spółki Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie wobec Prima Moda Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
2245563 2019 06 04 D. Wykreślono wpis: „W dniu 18 stycznia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy –
Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 6049/16/338) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2519283 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-245563
ustanowiony na rzecz spółki Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie wobec Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu”.
246659 2019 06 04 D. Wykreślono wpis: „W dniu 24 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 6048/16/937) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2520049 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246659
ustanowiony na rzecz spółki Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie wobec Prima Moda Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu”.
247364 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GERDA-HYDOMAT Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012258775 i dokonanie wpisu: GERDA HYDOMAT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380039832
247690 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie
wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730
247882 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie
wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730
247885 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kołobrzeg, Polska 320204864 i dokonanie wpisu: ZDROJOWA
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 320204864
248121 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
248215 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kołobrzeg, Polska 320204864 i dokonanie wpisu: ZDROJOWA
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 320204864
249053 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie
wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730
249350 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kołobrzeg, Polska 320204864 i dokonanie wpisu: ZDROJOWA
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 320204864
249357 2019 06 04 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
249651 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
249651 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
249832 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PANEK MAREK LIGHT HOSTING, Poznań,
Polska 300277057 i dokonanie wpisu: LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302693647
250998 2019 06 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 listopada 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 6632/18/822) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2590926 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-250998
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec UAB PIGU z siedzibą w Wilnie, Litwa”.
250998 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SZASTAK DOMINIK FIRMA HANDLOWA
PRESTO, Proszowice, Polska 356887272 i dokonanie wpisu: MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW, Polska
250998 2019 06 04 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 29 października 2018 r. pomiędzy Morele.Net Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), w celu
zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw zwykły z najwyższym
pierwszeństwem zaspokojenia na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 4, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
24.000.000,00 PLN (Zastaw Zwykły ZT4) – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
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250999 2019 06 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 6642/18/143) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2591035 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-250999 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie wobec UAB PIGU z siedzibą w Wilnie, Litwa”.
251136 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
251816 2019 06 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 września
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13804/16/651) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506757 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-251816 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
251836 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
253155 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fabryka Kosmetyków POLLENA
EWA Spółka Akcyjna, Łódź, Polska 470035135 i dokonanie wpisu:
FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów,
Polska 470035135
253577 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KACZMARCZYK ANNA, KACZMARCZYK
GRAŻYNA BIURO KSIĘGOWE Z PASJĄ SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 145828531 i dokonanie wpisu: BIURO KSIĘGOWE Z PASJĄ ANNA KACZMARCZYK, Warszawa, Polska 010173193
253633 2019 05 30 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
254884 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
254884 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
254885 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
254885 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
256221 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA OSTOJA
IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, Polska 021741154 i dokonanie
wpisu: FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław,
Polska 363800268
256384 2019 06 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 kwietnia
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
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Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4833/19/286) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2420558 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-256384 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Sequoia Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
256906 2019 06 26 D. Wykreślono wpis: „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 prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Graf Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (d. Sotralentz Sp. z o.o.) z siedzibą w Skierniewicach”.
257158 2019 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KACZURBA ANDRZEJ ZAKŁAD
URZĄDZEŃ MIKROELEKTRONICZNYCH MIKROEL, Wrocław, Polska
930771230 i dokonanie wpisu: MIKROEL Leszek Kaczurba, Wrocław,
Polska 021635191
257747 2019 05 30 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
257748 2019 06 04 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
257910 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POŚREDNICTWO FINANSOWE KREDYTY-CHWILÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tychy, Polska 240782117 i dokonanie wpisu: F.H.U. DEX -ART DARIUSZ TARGOSZ, Tychy, Polska 273109640
257987 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA OSTOJA
IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, Polska 021741154 i dokonanie
wpisu: FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław,
Polska 363800268
258166 2019 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: XEVIN CONSULTING LIMITED, Limassol,
Cypr i dokonanie wpisu: ENGLAND.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 320877907
258777 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Robo Wash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 142968616 i dokonanie wpisu:
ROBO WASH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 363334004
258899 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie
wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730
259414 2019 05 30 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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259415 2019 05 30 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
261429 2019 06 04 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
261430 2019 06 04 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
261431 2019 06 04 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
261626 2019 06 04 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
262027 2019 06 04 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
262928 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKA GRUPA MEDYCZNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
263917 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC CORPORATION, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
265511 2019 05 30 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
265785 2019 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SAFRANO DARIUSZ NOWAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 639775338 i dokonanie wpisu: GAZOZO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lusówko, Polska 367622846
266327 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363436437
268003 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QRG ENTERPRISES LTD., DELHI, Indie i dokonanie wpisu: HAVELLS INDIA LIMITED, Delhi, Indie
268004 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QRG ENTERPRISES LTD., DELHI, Indie i dokonanie wpisu: HAVELLS INDIA LIMITED, Delhi, Indie
268143 2017 02 03 D. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363436437
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268335 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA OSTOJA
IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, Polska 021741154 i dokonanie
wpisu: FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław,
Polska 363800268
268336 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA OSTOJA
IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, Polska 021741154 i dokonanie
wpisu: FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław,
Polska 363800268
268791 2019 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
268791 2019 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
268965 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 190610277 i dokonanie wpisu: WOLTERS
KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 190610277
269164 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QRG ENTERPRISES LTD., DELHI, Indie i dokonanie wpisu: HAVELLS INDIA LIMITED, Delhi, Indie
269165 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QRG ENTERPRISES LTD., DELHI, Indie i dokonanie wpisu: HAVELLS INDIA LIMITED, Delhi, Indie
269752 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
269752 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
270541 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA OSTOJA
IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, Polska 021741154 i dokonanie
wpisu: FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław,
Polska 363800268
270695 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA OSTOJA
IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, Polska 021741154 i dokonanie
wpisu: FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław,
Polska 363800268
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, Polska 021031263 i dokonanie wpisu: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Ujeździec Mały, Polska 932003793
272025 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365495705 i dokonanie wpisu: MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały, Polska 365495705
272026 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365495705 i dokonanie wpisu: MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały, Polska 365495705
272027 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365495705 i dokonanie wpisu: MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały, Polska 365495705
272028 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365495705 i dokonanie wpisu: MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały, Polska 365495705
272029 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365495705 i dokonanie wpisu: MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały, Polska 365495705
272030 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365495705 i dokonanie wpisu: MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały, Polska 365495705
272418 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 357104728 i dokonanie wpisu: MEDVIC S.A.R.L.,
Luksemburg, Luksemburg
272418 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
273789 2019 06 04 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

270696 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA OSTOJA
IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, Polska 021741154 i dokonanie
wpisu: FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław,
Polska 363800268

274382 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363436437

270697 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA OSTOJA
IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, Polska 021741154 i dokonanie
wpisu: FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław,
Polska 363800268

274408 2019 06 04 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

271311 2019 06 04 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

276630 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA ELEKTRONARZĘDZI CELMA
SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 100180654 i dokonanie wpisu: PETRAM HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 369050029

271312 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA

276630 2019 06 03 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominaw-
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czym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 28
sierpnia 2017 r., sygn. XIII GNc 2175/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 26 października 2017 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: Km 1010/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Fundacja New Earth Family Foundation z siedzibą w Łodzi”.
276630 2019 06 03 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 28
czerwca 2017 r., sygn. XV GNc 3140/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 24 kwietnia 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 702/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Bibby Financial
Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie.”
276630 2019 06 03 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia
25 maja 2017 r., sygn. XV GNc 3224/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 2 marca 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jacek Lewandowski w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 1255/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: DPD POLSKA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.”
277986 2019 06 03 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
278239 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DĄBEX JÓZEF NOWAK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Grodzisk Wlkp., Polska 300565075 i dokonanie
wpisu: WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grodzisk
Wielkopolski, Polska 300565075
278593 2019 06 03 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
278594 2019 06 03 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
278604 2019 06 03 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
278776 2019 06 03 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
279437 2019 06 03 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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279602 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NETGURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300826280 i dokonanie wpisu: NETGURU SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 300826280
280663 2019 06 03 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
281473 2019 06 12 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy
z dnia 21 stycznia 2014 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku przez FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ KULTURY PRAWNEJ ORDO IURIS, Warszawa na czas nieokreślony.
281473 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI
SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI, Kraków, Polska 356373202 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE KULTURY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, Kraków, Polska
357073726
281474 2019 06 12 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy
z dnia 21 stycznia 2014 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku przez FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ KULTURY PRAWNEJ ORDO IURIS, Warszawa na czas nieokreślony.
281474 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI
SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI, Kraków, Polska 356373202 i dokonanie wpisu: STOWARZYSZENIE KULTURY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI, Kraków, Polska
357073726
281480 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław,
Polska 000001301; POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, Polska
000001614; PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław, Polska 040123332; INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA PAN WE WROCŁAWIU,
Wrocław, Polska; INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO PAN WE
WROCŁAWIU, Wrocław, Polska 000326109; UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, Wrocław, Polska 000001531; AKADEMIA
MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU, Wrocław,
Polska; UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław,
Polska 000001867; AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA
GEPPERTA WE WROCŁAWIU, Wrocław, Polska 000275814; UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław, Polska 000288981; AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
WE WROCŁAWIU, Wrocław, Polska 000327860; WYŻSZA SZKOŁA
OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
WE WROCŁAWIU, Wrocław, Polska; PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE, Kraków,
Polska i dokonanie wpisu: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław,
Polska 000001301; POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, Polska
000001614; PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław, Polska 040123332; INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA PAN WE WROCŁAWIU,
Wrocław, Polska; INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO PAN WE
WROCŁAWIU, Wrocław, Polska 000326109; UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, Wrocław, Polska 000001531; AKADEMIA
MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU, Wrocław,
Polska; UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław,
Polska 000001867; AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA
GEPPERTA WE WROCŁAWIU, Wrocław, Polska 000275814; UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław, Polska 000288981; AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
WE WROCŁAWIU, Wrocław, Polska 000327860; AKADEMIA WOJSK
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LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Wrocław,
Polska; PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. LUDWIKA
SOLSKIEGO W KRAKOWIE, Kraków, Polska
281621 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA OSTOYA IM.
ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, Polska 363800268 i dokonanie
wpisu: FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław,
Polska 363800268
281767 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726072 i dokonanie
wpisu: TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011131245
281825 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MACZFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147144966 i dokonanie wpisu: MACZFIT FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 381565356
282363 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, warszawa, Polska 363436437
282708 2019 06 07 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
282709 2019 06 07 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
283373 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Agricultural Products International AG, Zug, Szwajcaria
284374 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MIRASOL BRUSZEWSKI, WILK
SPÓŁKA JAWNA, Słubice, Polska 211264320 i dokonanie wpisu: MIRASOL WILK SPÓŁKA JAWNA, Słubice, Polska 211264320
288739 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191
289744 2019 06 03 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
289745 2019 06 03 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
290738 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191
290812 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: F.H. RENATA ADAMSKA, Milcza, Polska
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180533811 i dokonanie wpisu: KRZYSZTOF ADAMSKI, Milcza, Polska 371101682
290813 2019 06 03 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
290814 2019 06 03 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
291547 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191
291596 2019 06 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 września
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13784/16/118) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506350 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-291596 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
291597 2019 06 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 września
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13783/16/717) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2507139 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-291597 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
291645 2019 06 03 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 29 października 2018 r. pomiędzy Morele.Net Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), w celu
zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw zwykły z najwyższym
pierwszeństwem zaspokojenia na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 1, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
24.000.000,00 PLN (Zastaw Zwykły ZT1)- zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
291719 2019 06 03 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
292591 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191
292947 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karczemki, Polska 221718858 i dokonanie
wpisu: EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobrzewino, Polska 366430518
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293130 2019 06 03 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
293252 2019 06 03 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
293434 2019 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 364309008 i dokonanie
wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730
293481 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363436437
293948 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES,
LTD., Tokio, Japonia i dokonanie wpisu: NISSAN CHEMICAL CORPORATION, Tokio, Japonia
294005 2019 06 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16704/18/769) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2595088 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294005 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Natura Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
294268 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191
294489 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191
294992 2019 05 30 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
295493 2019 06 03 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
295773 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PR MANAGEMENT SEBASTIAN PAWEŁCZYK, Wojkowice, Polska i dokonanie wpisu: SEBASTIAN PAWEŁCZYK, Wojkowice, Polska
296259 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191

2647

i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191
296386 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191
296387 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191
296390 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191
297736 2019 06 03 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
297737 2019 06 03 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
297738 2019 06 03 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
297742 2019 06 03 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
298936 2019 05 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDVIC S.A.R.L., Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Unilab, LP, Rockville, Stany Zjednoczone
Ameryki
299496 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃSKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191
300219 2019 06 03 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
300654 2019 06 03 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Rejestrowych i Zastawów Zwykłych Na Prawach
Ochronnych Do Znaków Towarowych zawartej w dniu 29 października 2018 r. pomiędzy Morele.Net Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), w celu
zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw zwykły z najwyższym
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pierwszeństwem zaspokojenia na Prawie Ochronnym do Znaku
Towarowego 2, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
24.000.000,00 PLN (Zastaw Zwykły ZT2) – zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie.”
301027 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GRUPA KDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 141410355
301028 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145904367 i dokonanie
wpisu: GRUPA KDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 141410355
301350 2019 06 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 4145/18/699) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2581786 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-301350 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CCC Shoes & Bags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach
wobec „Deezee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka
Komandytowa z siedzibą w Krakowie”.
302189 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PROSERVICE FINTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363436437
302198 2019 06 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 września
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13793/16/038) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506300 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-302198 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
302221 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 140765027 i dokonanie
wpisu: Kofola ČeskoSlovensko a.s., Ostrawa, Czechy
302405 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Prudential International Assurance plc, Dublin, Irlandia
302406 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Prudential International Assurance plc, Dublin, Irlandia
302407 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Prudential International Assurance plc, Dublin, Irlandia
302408 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Prudential International Assurance plc, Dublin, Irlandia
302409 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Prudential International Assurance plc, Dublin, Irlandia
302410 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Prudential Assurance Company Limi-
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ted, Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Prudential International Assurance plc, Dublin, Irlandia
302411 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Prudential International Assurance plc, Dublin, Irlandia
302412 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Prudential International Assurance plc, Dublin, Irlandia
302789 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RODZINNA WYTWÓRNIA MAKARONÓW-FABIJAŃSCY JAROSŁAW FABIJAŃSKI, Jelenia Góra, Polska
272314756 i dokonanie wpisu: FABIJAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlęcin, Polska 021219937
302905 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO UNITOP-OPTIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 470754255
i dokonanie wpisu: UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364407260
303182 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365540080 i dokonanie wpisu:
ZWIĄZEK MAKLERÓW I DORADCÓW, Warszawa, Polska 010939910
303183 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365540080 i dokonanie wpisu:
ZWIĄZEK MAKLERÓW I DORADCÓW, Warszawa, Polska 010939910
303233 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NAVIEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300420224 i dokonanie
wpisu: TELEMATICS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367906160
303681 2019 06 04 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
303682 2019 06 04 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
303963 2019 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RODZINNA WYTWÓRNIA MAKARONÓW-FABIJAŃSCY JAROSŁAW FABIJAŃSKI, Jelenia Góra, Polska
272314756 i dokonanie wpisu: JAROSŁAW FABIJAŃSKI, Siedlęcin,
Polska 272314756
304028 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Prudential International Assurance plc, Dublin, Irlandia
304029 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Prudential International Assurance plc, Dublin, Irlandia
304330 2019 06 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NETGURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: NETGURU
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 300826280
304445 2019 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
304555 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SUREX FIRMA RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska
380872346 i dokonanie wpisu: FIRMA RODZINNA SUREX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 380872346
304589 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: G+J International Magazines GmbH,
Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg, Niemcy
305104 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEMYSŁAW ROBERT TYMCZYSZYN,
Kraków, Polska i dokonanie wpisu: MAKARUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 382256077
305770 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ORTODONTICA - LEKARZE DENTYŚCI
I LEKARZE. „NIŻANKOWSKA-JĘDRZEJCZYK” SPÓŁKA PARTNERSKA,
Kraków, Polska i dokonanie wpisu: Agata Niżankowska-Jędrzejczyk, Kraków, Polska
306585 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA OSTOJA
IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, Polska 363800268 i dokonanie
wpisu: FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław,
Polska 363800268
306591 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020442700 i dokonanie wpisu: GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
022357328
306592 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020442700 i dokonanie wpisu: GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
022357328
306615 2019 06 04 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
306616 2019 06 04 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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306868 2019 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SUREX FIRMA RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska
380872346 i dokonanie wpisu: FIRMA RODZINNA SUREX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 380872346
307217 2019 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO UNITOP-OPTIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 470754255
i dokonanie wpisu: UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364407260
308401 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020442700 i dokonanie wpisu: GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
022357328
308402 2019 06 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020442700 i dokonanie wpisu: GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
022357328
308957 2019 06 03 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
308982 2019 06 04 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
310986 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwonak, Polska 366443840
i dokonanie wpisu: KELS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kicin, 366443840
311034 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GRUPA KDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, 141410355
311212 2019 06 04 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

306637 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Prudential International Assurance plc, Dublin, Irlandia

311213 2019 06 04 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

306862 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GRUPA KDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, 141410355

311214 2019 06 04 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

306864 2019 06 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
GRUPA KDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, 141410355

311498 2019 06 04 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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311504 2019 06 03 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
311780 2019 06 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca 2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.
st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-311780 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London
Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
311819 2019 06 26 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
311832 2019 06 04 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
313021 2019 06 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 czerwca 2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.
st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 8017/14/709) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2390523 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-311780 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Citibank, N.A., London
Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej wobec Play 3 GNS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
313122 2019 05 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Prudential International Assurance plc, Dublin, Irlandia
313354 2019 06 03 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
313355 2019 06 04 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
314144 2019 06 06 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
314501 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polskai dokonanie wpisu: HAND-PROD DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 362259588
314749 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KELVINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, Polska 302626697 i dokonanie
wpisu: LEDOX KELVINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilkowice, Polska
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315572 2019 06 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 kwietnia
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1292/19/992) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2607487 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy R-315572 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących spółce Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki „Work Service”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu”.
316505 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA OSTOYA IM.
ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, Polska 363800268 i dokonanie
wpisu: FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Wrocław,
Polska 363800268
316513 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AUTOPUNKT EXPRESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 121154784 i dokonanie wpisu: AUTOPUNKT NS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 121154784
316571 2019 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AUTOPUNKT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 121154784 i dokonanie wpisu: AUTOPUNKT NS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 121154784
316802 2019 06 12 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
316803 2019 06 12 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
282
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
175 840
270 605
272 556
282 185
290 211
296 598
294 728
257 988

2018 10 22
2018 09 28
2018 07 16
2018 10 03
2018 10 04
2018 06 04
2018 01 09
2018 04 24

Unieważniono w całości.
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 01: środki chemiczne przeznaczone
dla prac badawczych, fotografii jak również
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; nawozy
do użyźniania gleby; mieszanki do gaśnic;
produkty chemiczne do konserwowania
żywności; substancje garbujące; piasek
odlewniczy, kaolin, środki do konserwacji
cementu za wyjątkiem farb i olejów, dodatki chemiczne modyfikujące właściwości
cementu - szczelność, mrozoodporność,
spoiwa do betonu, dodatki modyfikujące
właściwości betonu, dodatki modyfikujące
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właściwości materiałów ściernych; 19: materiały budowlane niemetalowe, zaprawy budowlane, zaprawy cementowe i zawierające
cement, prefabrykowane elementy budowlane zawierające cement i wapno, wapno,;
287 197 2018 07 06 Prawo unieważniono w części dla towarów
z klasy 32: wody; wody mineralne i inne
wody gazowane, woda źródlana, woda stołowa; woda aromatyzowana; woda selcarska i woda sodowa; napoje bezalkoholowe;
napoje bezalkoholowe; napoje owocowe,
nektary i soki owocowe; lemoniada; syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
39; butelkowanie wody
303 689 2018 11 28 Unieważniono prawo w części dla towarów
w klasach 16: afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, komiksy, prospekty, mapy, kalendarze książki, portrety,
wydruki graficzne, rysunki, katalogi; 35: prowadzenie usług w zakresie: badania opinii,
rozprowadzania i dystrybucji materiałów
reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, reklamy filmowej, reklamy prasowej, reklamy korespondencyjnej,
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych,
publikowania tekstów reklamowych, informacji handlowej, pokazów towarów, organizowania wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazów towarów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zarządzania zbiorami
informatycznymi; 38: prowadzenie usług
w zakresie: emisji i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, przekazów satelitarnych, poczty elektronicznej, przesyłania
informacji i wiadomości, transmisji programów radiowych i telewizyjnych, przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputerów, rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych,
prowadzenia agencji informacyjnych dotyczących zbierania i przekazywania wiadomości; 41: prowadzenie usług w zakresie:
edukacji z zakresu obsługi komputerów,
edukacji z zakresu obsługi połączeń internetowych, organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
nauczania, rozrywki radiowej, rozrywki
telewizyjnej, montażu programów radiowych lub telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych słuchowisk
lub widowisk i koncertów, produkcji filmów,
usług studia nagrań, nagrywanie filmów
na taśmach wideo i nośnikach magnetycznych, produkcja filmów na taśmach wideo
i nośnikach magnetycznych, produkcja fotoreportaży, usługi prezenterów muzyki,
obsługi konferencji i kongresów, * informacji o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
publikowania książek, pisania scenariuszy,
mikrowydawnictwa, wypożyczania nagrań
wideo i dźwiękowych;
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe i datę wygaśnięcia prawa ochronnego. W przypadku wygaśnięcia prawa tylko dla części towarów (usług) wymienia
się te towary (usługi).
91 530
129 774
191 589
158 983

241 071

277 923

277 924

279 238

135 176

257 073

263 431

278 445

2010 04 11
2016 06 30
2012 06 13
2018 11 13

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
13.11. 2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.158983.
2019 02 05 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
05.02.2019 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.241071.
2018 10 30 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
30.10. 2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R. 277923.
2018 10 30 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
30.10. 2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.277924.
2019 02 14 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
14.02. 2019 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.279238.
2187 11 16 Prawo wygasło części dla towarów: preparaty do pielęgnacji mebli i drewna, preparaty
do konserwacji mebli i drewna, barwniki,
bejce (klasa 02).
2018 05 07 Prawo wygasło w części dla towarów: masło czekoladowe, masło kakaowe, desery
mleczne z wyłączeniem deserów śniadaniowych z mleka na bazie ryżu, kaszy manny
i płatków owsianych, deserów mlecznych
dla dzieci składające się z serków homogenizowanych, deserów jogurtowych z sosami
i dodatkami (klasa 29 w części) lody (klasa 30
w części).
2018 12 24 Prawo wygasło w części dla usług: emisja
strumieniowa materiałów multimedialnych w internecie klasa 38); studia filmowe,
komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, montaż taśm wideo, nagrania
dźwiękowe na taśmach wideo, usługi obrazów cyfrowych, wypożyczanie odbiorników
telewizyjnych, produkcja filmów na .taśmach wideo oraz internetowych, produkcja programów telewizyjnych, opracowanie
i projektowanie produktów multimedialnych (klasa 41).
2016 08 23 Prawo wygasło w części: czujniki; częstotliwościomierze; elektryczne urządzenia
do dozorowania; elektryczne urządzenia
kontrolno-sterujące; interfejsy komputerowe; aparatura elektryczna do komutacji;
komutatory; liczniki; przełączniki, przekaźniki elektryczne; urządzenia do przetwarzania informacji; urządzenia do zdalnego
sterowania; urządzenia pomiarowe; sprzęt
i akcesoria automatyki przemysłowej,

2652

284 584 2018 09 03

303 441 2018 10 03

306 230 2018 03 22

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
w tym sterowniki i urządzenia pomiarowe,
układy zasilań, sieci światłowodowe; systemy sterowania, nadzoru, wspomagania,
monitorowania i raportowania procesów
przemysłowych i technologicznych zwłaszcza dla kopalni i zakładów przemysłowych
(klasa 9); usługi projektowania systemów
informatycznych i projektowania systemów
automatyki przemysłowej zwłaszcza dla
kopalni i zakładów przemysłowych; opracowywanie oraz implementacja algorytmów
regulacji sterowania; usługi kalibracji aparatury kontrolno- pomiarowej; prace badawcze i doradztwo w zakresie informatyki
i automatyki przemysłowej; projektowanie
instalacji z zakresu automatyki, kontroli
i nadzoru zwłaszcza dla kopalni i zakładów
przemysłowych; wykorzystywanie danych
z warstwy produkcji w rozwiązaniach biznesowych i udostępnianie ich odległym
użytkownikom za pośrednictwem Internetu
(klasa 42];
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
30: sorbety, lody; klasa 35: sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu sorbetów, lodów.
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
05 produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne; substancje dietetyczne do celów
leczniczych, produkty i substancje dietetyczne - zwłaszcza dietetyczne środki spożywcze; suplementy diety, środki odżywcze
do celów leczniczych, witaminy, minerały,
mineralne dodatki do żywności, preparaty ziołowe do celów leczniczych, produkty
pochodzenia naturalnego do celów farmaceutycznych i leczniczych, żywność dla
niemowląt z wyłączeniem: 05 produktów
leczniczych, produktów farmaceutycznych;
substancji dietetycznych do celów leczniczych, produktów i substancji dietetycznych - zwłaszcza dietetycznych środków
spożywczych; suplementów diety, środków
odżywczych do celów leczniczych, witamin,
minerałów, mineralnych dodatków do żywności, preparatów ziołowych do celów
leczniczych, produktów pochodzenia naturalnego do celów farmaceutycznych i leczniczych, żywności dla niemowląt służących
do leczenia lub w inny sposób związanych
z hiperfosfatemią lub do leczenia przewlekłych schorzeń nerek.
Prawo wygasło w części dla towarów: tablice alarmowe; wzmacniacze; przełączniki automatyczne; tablice rozdzielcze; baterie;
systemy monitorowania stanu baterii i stałego dostarczania prądu, sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie do monitorowania i testowania
statusu zasilania rezerwowego oraz systemów stałego dostarczania prądu; systemy
zasilania rezerwowego; ładowarki do baterii; szafy na baterie; sprzęt komputerowy
i urządzenia peryferyjne do zdalnego dostępu i obsługi komputerów; sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne, przełączniki
KVM (Keyboard Video Mouse) i porty szere-
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gowe; skraplacze; kondensatory; urządzenia
sterujące zasilaniem; urządzenia chłodzące
sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny;
sprzęt komputerowy i oprogramowanie
do zarządzania infrastrukturą centrów danych i ich konfiguracji; systemy zarządzania
centrami danych i pracowniami komputerowymi obejmujące zasilacze (stale zasilające),
elektroniczne urządzenia sterujące klimatyzacją i temperaturą, czujniki przepływu powietrza, oprogramowanie monitorujące
centra danych i sprzęt pracowni komputerowych oraz zawierające systemy chłodzenia,
urządzenia chłodzące, parowniki chłodzące,
urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne
wentylatory, chłodnie kominowe i urządzenia sterujące elektrycznymi wentylatorami,
urządzenia sterujące klimatyzacją i zasilaniem szaf i regałów zaadoptowanych pod
sprzęt komputerowy, zasłony, drzwi i panele oczyszczające stosowane razem z zestawami komputerowymi i sprzedawane razem jako jednostka; systemy kontrolowania
i monitorowania centrów danych, sprzęt
komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie stosowane do monitorowania i kontroli sprzętu elektrycznego i elektronicznego, warunków otoczenia
panujących w centrach danych, pracowniach
telekomunikacyjnych i komputerowych oraz
pracowniach ze sprzętem elektronicznym;
łączniki pomocnicze; przetwornice oraz systemy kontrolowania i monitorowania, w tym
sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie stosowane
do monitorowania i kontroli statusu urządzeń zasilających, przełączników między
obwodami, zespołów gromadzących ładunki elektryczne, urządzeń dostarczających
prąd, baterii i systemów stałego dostarczania prądu; systemy kontroli zasilania i aparatura łączeniowa; urządzenia zasilające; zespoły gromadzące ładunki elektryczne;
przełączniki między obwodami; urządzenia
elektronicznie kontrolujące szafy z serwerami i urządzenia chłodzące centra danych;
obudowy, szafki, osłony i półki na serwery
komputerowe oraz urządzenia elektryczne
i elektroniczne; moduły wentylatorów
do chłodzenia urządzeń telekomunikacyjnych; urządzenia sterujące pompami pożarniczymi; urządzenia regulujące temperaturę; urządzenia chłodzące i monitorujące
temperaturę w układach do transmisji danych i telekomunikacji; inwertory; stateczniki elektroniczne; urządzenia kontrolujące
światło; sprzęt komputerowy bazujący
na mikroprocesorach i oprogramowanie
do monitorowania oraz kontroli chłodzenia
zespołów uzdatniania powietrza w centrach
danych oraz sprzęcie komputerowym i telekomunikacyjnym; przyrządy kontrolne
pomp pożarniczych; urządzenia i sprzęt klimatyzacyjny; urządzenia do przetwarzania
prądu; przetworniki; urządzenia dostarczające prąd; dzielniki mocy; zasilacze; wyłączniki zasilania; prostowniki; regulatory elek-
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tryczne; regulatory przesuwnika fazowego
sygnału telekomunikacyjnego, regulatory
przesuwnika fazowego sygnału elektronicznego; zdalne łączniki pomocniczy; zdalne
urządzenia sterujące zasilaniem; systemy
monitorowania szaf serwerowych, sprzęt
komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie stosowane do monitorowania statusu urządzeń elektrycznych
i elektronicznych w szafach serwerowych;
szafy serwerowe; szafy serwerowe składające
się ze zintegrowanych jednostek chłodzących; podświetlane lub mechaniczne konsole sygnalizujące; oprogramowanie do zarządzania i konfigurowania infrastrukturą
centrów danych; urządzenia miernicze przeznaczone nie dla celów medycznych, urządzenia do pomiaru stanu baterii; przełączniki między obwodami; transformatory;
urządzenia do zasilania stałego; regulatory
napięcia; urządzenia przeciwprzepięciowe;
filtry przeciwprzepięciowe; woltomierze
z wyłączeniem tablice alarmowe; wzmacniacze; przełączniki automatyczne; tablice
rozdzielcze; baterie; systemy monitorowania
stanu baterii i stałego dostarczania prądu,
sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie do monitorowania i testowania statusu zasilania rezerwowego oraz systemów stałego dostarczania
prądu; systemy zasilania rezerwowego; ładowarki do baterii; szafy na baterie; sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne do zdalnego dostępu i obsługi komputerów
z wyłączeniem zastosowania do zabezpieczania danych oraz zabezpieczania sieci
kryptograficznych; sprzęt komputerowy
i urządzenia peryferyjne, przełączniki KVM
(Keyboard Video Mouse) i porty szeregowe;
skraplacze; kondensatory; urządzenia sterujące zasilaniem; urządzenia chłodzące
sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny;
sprzęt komputerowy i oprogramowanie
do zarządzania infrastrukturą centrów danych i ich konfiguracji z wyłączeniem zarządzania i konfigurowania infrastruktury systemu nazw domenowych (DNS); systemy
zarządzania centrami danych i pracowniami
komputerowymi obejmujące zasilacze (stale zasilające), elektroniczne urządzenia sterujące klimatyzacją i temperaturą, czujniki
przepływu powietrza, oprogramowanie
monitorujące centra danych i sprzęt pracowni komputerowych oraz zawierające
systemy chłodzenia, urządzenia chłodzące,
parowniki chłodzące, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne wentylatory, chłodnie
kominowe i urządzenia sterujące elektrycznymi wentylatorami, urządzenia sterujące
klimatyzacją i zasilaniem szaf i regałów zaadoptowanych pod sprzęt komputerowy,
zasłony, drzwi i panele oczyszczające stosowane razem z zestawami komputerowymi
i sprzedawane razem jako jednostka; systemy kontrolowania i monitorowania centrów
danych, sprzęt komputerowy bazujący
na mikroprocesorach i oprogramowanie
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stosowane do monitorowania i kontroli
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
warunków otoczenia panujących w centrach danych, pracowniach telekomunikacyjnych i komputerowych oraz pracowniach
ze sprzętem elektronicznym z wyłączeniem
zastosowania do zabezpieczania danych
oraz zabezpieczania sieci kryptograficznych; łączniki pomocnicze; przetwornice
oraz systemy kontrolowania i monitorowania, w tym sprzęt komputerowy bazujący
na mikroprocesorach i oprogramowanie
stosowane do monitorowania i kontroli statusu urządzeń zasilających, przełączników
między obwodami, zespołów gromadzących ładunki elektryczne, urządzeń dostarczających prąd, baterii i systemów stałego
dostarczania prądu; systemy kontroli zasilania i aparatura łączeniowa; urządzenia zasilające; zespoły gromadzące ładunki elektryczne; przełączniki między obwodami;
urządzenia elektronicznie kontrolujące szafy z serwerami i urządzenia chłodzące centra danych; obudowy, szafki, osłony i półki
na serwery komputerowe oraz urządzenia
elektryczne i elektroniczne; moduły wentylatorów do chłodzenia urządzeń telekomunikacyjnych; urządzenia sterujące pompami
pożarniczymi; urządzenia regulujące temperaturę; urządzenia chłodzące i monitorujące temperaturę w układach do transmisji
danych i telekomunikacji; inwertory; stateczniki elektroniczne; urządzenia kontrolujące światło; sprzęt komputerowy bazujący
na mikroprocesorach i oprogramowanie
do monitorowania oraz kontroli chłodzenia
zespołów uzdatniania powietrza w centrach
danych oraz sprzęcie komputerowym i telekomunikacyjnym; przyrządy kontrolne
pomp pożarniczych; urządzenia i sprzęt klimatyzacyjny; urządzenia do przetwarzania
prądu; przetworniki; urządzenia dostarczające prąd; dzielniki mocy; zasilacze; wyłączniki zasilania; prostowniki; regulatory elektryczne; regulatory przesuwnika fazowego
sygnału telekomunikacyjnego, regulatory
przesuwnika fazowego sygnału elektronicznego; zdalne łączniki pomocniczy; zdalne
urządzenia sterujące zasilaniem; systemy
monitorowania szaf serwerowych, sprzęt
komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie stosowane do monitorowania statusu urządzeń elektrycznych i elektronicznych w szafach
serwerowych; szafy serwerowe; szafy serwerowe składające się ze zintegrowanych
jednostek chłodzących; podświetlane lub
mechaniczne konsole sygnalizujące; oprogramowanie do zarządzania i konfigurowania infrastrukturą centrów danych z wyłączeniem zarządzania i konfigurowania
infrastruktury systemu nazw domenowych
(DNS); urządzenia miernicze przeznaczone
nie dla celów medycznych, urządzenia
do pomiaru stanu baterii; przełączniki między obwodami; transformatory; urządzenia
do zasilania stałego; regulatory napięcia;
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urządzenia przeciwprzepięciowe; filtry
przeciwprzepięciowe; woltomierze
Prawo wygasło w części dla towarów: usługi
sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży
wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu
następujących towarów: odzież i obuwie
sportowe, odzież i obuwie specjalistyczne
przeznaczone do zastosowania dla osób
uprawiających wspinaczkę; kaski i ochraniacze przeznaczone do zastosowania podczas
prac na wysokości oraz dla osób uprawiających wspinaczkę; plecaki i worki transportowe; urządzenia i przyrządy zabezpieczające
i ochronne przeznaczone do zastosowania
podczas prac na wysokości oraz dla osób
uprawiających wspinaczkę; liny, uprzęże,
haki, kości, czekany, bloczki, karabinki, pętle,
lonże, taśmy, repy; elektroniczne systemy
zarządzania trasami po ściankach wspinaczkowych, przewodniki w formie drukowanej,
przewodniki w formie elektronicznej, aplikacje do pobrania na elektroniczne urządzenia przenośne (klasa 35 w części).

294
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.
279 418 03/2016 2019 05 17 Sprostowano omyłkę w decyzji
z dnia 13.10.2015 r. o uchyleniu prawa ochronnego na znak towarowy
w trybie konwersji unijnego znaku
towarowego w dniu 18.08.2014 r.
			
Prawidłowo powinno być: liczony od daty konwersji tj. od dnia
08.07.2010 r.
311 327 10/2018 2018 12 12 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 29.06.2018 r.
w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w części
siedziby zgłaszającego
			
Prawidłowo powinno być: Tarnów,
Polska
311 956 11/2018 2019 04 17 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 02.05.2018 r. w części dotyczącej nazwy zgłaszającego:
			
Powinno być: HANNA ANTONIEWICZ MAMILOVE
314 024 2/2019 2019 03 15 Sprostowano omyłkę w decyzji
z dnia 16 listopada 2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak
towarowy w zakresie następującej
omyłki pisarskiej w postaci braku
średników:
			
Powinno być: 33 wino; wino czerwone; białe wino; grzane wino;
wino z eleuterokoku (ogapiju); napoje zawierające wino (szprycer);

Nr 8/2019

napoje na bazie wina; gotowe koktajle na bazie wina; wina musujące; wino alkoholizowane; aperitify
na bazie destylowanego napoju alkoholowego; musujące białe wina;
musujące wina czerwone; wina
o obniżonej zawartości alkoholu;
winogronowe wino musujące; wino
kuchenne wina stołowe; słodkie
wina; wina niemusujące; wina naturalnie musujące; wino owocowe;
owocowe wino musujące; piquette (wino z wytłoczyn winogronowych]; sangria; wina różowe; wino
winogronowe; wino truskawkowe;
wino z jeżyny koreańskiej (bokbunjaju); żółte wino ryżowe;
Z.475648 6/2018 2019 05 16 Na podstawie art.243 ust.4 w zw
z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 776 z późn zm) Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu wniosku
z dnia 5 lutego 2019r. o ponowne
rozpatrzenie sprawy zakończonej
decyzją Urzędu Patentowego z dnia
12 lutego 2018 r. o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia
prawa ochronnego na znak towarowy słowny JAWA, zgłoszony w dniu
23 sierpnia 2017 r. pod numerem
Z.475 648 przez Komplex Torus Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, Polska uchyla zaskarżoną decyzję.
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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.
712618
KARALISKAS
KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH,
Chollerstrasse 4CH-6301 Zug (CH)
2018 11 13
2019 01 03

30

2018 12 13

830210
H HERBÁRIA
CFE: 02.09.14, 05.11.01, 27.01.01, 29.01.13
3, 5, 30
SOPRONI Annabella, Búzavirág utca 3, H-2100 Gödöllö (HU);
SOPRONI Eszter, Búzavirág utca 3, H-2100 Gödöllő (HU); SOPRONI
József, Búzavirág utca 3, H-2100 Gödöllö (HU)
2016 06 17
2016 11 07
2016 10 20
900855
BEZZERWIZZER
9, 28, 41
Jesper Bülow, Ewaldsbakken 19DK-2900 Hellerup (DK)
2018 10 16
2018 12 10
2018 11 22
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1068337
lazer
CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
7, 8, 9, 11
GROUPE AUCHAN, 40 AVENUE DE FLANDRE F-59170 CROIX (FR)
2011 01 13
2011 05 09
2011 03 17
1171374
GALA
19
CERAMICAS GALA, S. A., CTRA. DE MADRID-IRÚN, KM. 244, APDO.
293 E-09080 BURGOS (ES)
2013 04 10
2013 09 30
2013 08 15
1194130
SmaCom
CFE: 05.03.14, 27.05.07, 29.01.12
Khidirian Misak Ohanesovych,
vul. Drahomyrova, 14, kv. 140Kyiv 01103 (UA)
2018 08 13
2018 12 17

29, 30
2018 11 29

1244751
abm MAKINE KOMPLE BILEME TEKNOLOJISI
ÇÖZÜMLERI COMPLETE SOLUTIONS OF GRINDING TECHNOLOGY
CFE: 14.07.06, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
7
ABM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, İ.T.O.B.
Organize Sanayi Bölgesi1011 Sokak No:6 TckeliTR-35477 Menderes
İzmir (TR)
2018 11 16
2018 12 27
2018 12 06
1248065
PEM SH
6
PEM Management, Inc., 103 Foulk Road,Suite 108Wilmington, DE
19803 (US)
2018 11 06
2018 12 27
2018 12 06
1259073
DAKOTA
Boston Scientific Scimed, Inc.,
One Scimed PlaceMaple Grove MN 55311 (US)
2015 06 29
2015 09 14

10
2015 08 06

1278908
ZND
CFE: 02.09.15, 27.05.17
18, 25, 28
T.N. ROZALINDE, SIA, Mūrmuižas iela 14aLV-4201 Valmiera (LV)
2015 08 20
2016 02 01
2015 12 17
1280560
ROCKFORCE
7, 8
Chastnoe torgovoe unitarnoe predpriyatie „Torgovyi dom
„Forsazh Instrument Bel”, kab.22, d.43, raion d.Dubovliany223043
Minsky r-n, Minskaya obl. (BY)
2018 10 10
2018 12 17
2018 11 29
1298487 K
ICONS beloved paint
2, 16, 19, 35
DAW SE, Roßdörfer Str. 5064372 Ober-Ramstadt (DE)
2015 11 27
2018 12 10
2018 11 22
1312132 K
CAPAROL ICONS
2, 16, 19, 35
DAW SE, Roßdörfer Str. 5064372 Ober-Ramstadt (DE)
2016 05 24
2018 12 10
2018 11 22
1314460
TRIGOR
11
DAI Youxin, Moskovsky Prospect, 131-V, flat 60Kharkiv 61001 (UA)
2016 04 08
2016 11 21
2016 10 20
1323249 K
Prolacta
CFE: 26.01.19, 27.05.01
1
B.S.A., Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
33 avenue du Maine-Tour Maine MontparnasseF-75015 PARIS (FR)
2016 08 03
2018 12 10
2018 11 22
1340975 K
FOLIASTIM
1
Van Iperen International B.V., Smidsweg 24WestmaasNL-3273 LK (NL)
2017 01 11
2018 12 17
2018 11 29
1342456
SOFTPILLOW
16
Metsä Tissue Oyj, Revontulenpuisto 2FI-02100 Espoo (FI)
2018 11 28
2019 01 03
2018 12 13
1347888
SEACRET
Seacret Spa Ltd., 128 Arlozerov6209717 Tel-Aviv (IL)
2018 10 21
2018 12 10

3
2018 11 22

1359151 K
RILLE
12
Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 25I-20126 Milan (IT)
2017 04 27
2018 12 27
2018 12 06

1366163
CFE: 29.01.12

Red Bull

2655

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 44, 45
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1A-5330 Fuschl am See (AT)
2018 03 20
2018 05 14
2018 04 26
1384726
INSPIRIA
9
LEGRAND SNC, 128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny
F-87000 LIMOGES (FR); LEGRAND FRANCE, 128 avenue du
Maréchal de Lattre-de-TassignyF-87000 LIMOGES (FR)
2017 10 27
2018 02 05
2018 01 18
1385652
LARISSIMA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 12
2018 01 25
1398403
F1
CFE: 27.07.11
3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16,
18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 42, 43
Formula One Licensing B.V., Beursplein 37NL-3011 AA Rotterdam (NL)
2017 11 17
2018 05 14
2018 04 26
1399615
ASSC
25
Get Weird, LLC, 7162 Beverly Blvd., #348Los Angeles CA 90036 (US)
2018 11 16
2018 12 27
2018 12 06
1405363
SATURO
5, 29, 30, 32
Saturo Foods GmbH, Jahngasse 4/9A-1050 Wien (AT)
2018 11 22
2019 01 03
2018 12 13
1406760
Twox
8
KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG,
Oberkamper Straße 1342349 Wuppertal (DE)
2018 04 26
2018 07 02
2018 06 14
1406761
Combix
8
KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG,
Oberkamper Straße 1342349 Wuppertal (DE)
2018 04 26
2018 07 02
2018 06 14
1412351
DAT
CFE: 28.05.00
9, 16, 35, 42, 45
Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost’ju „AVENTA-INFO”, 2
Smolensky Lane,1/4, room 4 RU-121099 Moscow (RU)
2018 03 15
2018 12 17
2018 11 29
1417553
RHINOXYLIN
CFE: 28.05.00
5
”SOPHARMA” AD, Iliensko shose str. 16 BG-1220 Sofia (BG)
2018 05 11
2018 09 03
2018 08 16
1417610
PINUP Queens
CFE: 27.05.09, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 23
2018 09 03
2018 08 16
1417730
brantner ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES
CFE: 24.15.07, 27.05.01, 29.01.12
37, 39, 40
Brantner Environment Group GmbH,
Dr.-Franz-Wilhelm-Straße 1 A-3500 Krems (AT)
2017 12 01
2018 09 03
2018 08 16
1417731
LEVIGATO
7
”ALUTECH DOORS SYSTEMS” Limited Liability Company, Selitskogo
st.10-508,Minsk area,Minsk region220075 FEZ „Minsk” (BY)
2018 06 07
2018 09 03
2018 08 16
1417755
UONLY CERAMICS
CFE: 24.09.02, 27.05.10, 28.03.00
21
GUANGDONG SHUNQIANG CERAMICS CO., LTD, „Tian Dun Long
Cun”,Xinfeng Village, Fuyang Town,Chaoan County, Chaozhou
CityGuangdong Province (CN)
2018 04 16
2018 09 03
2018 08 16
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1417762
murge
CFE: 27.05.01
9, 17
MURGE ELECTRIC CO., LTD.,
NO. 338, JINHAI ROAD,WENZHOU ETDZZHEJIANG (CN)
2017 12 27
2018 09 03
2018 08 16
1417766
hongchen
CFE: 27.05.01, 28.03.00
ZHANG JIA WEN, No. 5 Changxingyu,Xinhua Village,
Weicun Town,ChangzhouJiangsu (CN)
2017 12 27
2018 09 03
1417767
ACHTECK
CFE: 26.03.01, 27.05.01
GANZHOU ACHTECK TOOL TECHNOLOGY CO., LTD,
Ganzhou Economic Development AreaJiangxi (CN)
2017 12 14
2018 09 03

9
2018 08 16
6, 7
2018 08 16

1421570
LAST DAY ON EARTH
CFE: 01.15.15, 26.04.05, 26.13.01, 27.05.08, 29.01.13
9, 16, 41, 42
Pryakhin Andrey Sergeevich,
ul. Kamenskaya, dom 10, kv. 35RU-400074 Volgograd (RU)
2018 05 15
2018 09 24
2018 09 06
1421574
FALISELL
CFE: 27.05.01
3
NEW FALISAIER (SHANDONG) COSMETICS CO., LTD,
ROOM 1811, Y1 BUILDING,GAOXIN WANDA APARTMENT,NO. 55,
INDUSTRIAL SOUTH ROAD,GAOXIN DISTRICT,JINAN CITY250101
SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 05 21
2018 09 24
2018 09 06
1421589
27wins
CFE: 25.03.01, 27.05.03, 27.07.03, 29.01.14
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 25
2018 09 24
2018 09 06
1421626
ALLEVA
CFE: 26.03.04
10
MEDU-SCIENTIFIC (D.G.) LTD., 76 San Lian Nan Road,
Lu Wu Administration District,Changping Town,Dongguan
City523587 Guangdong Province (CN)
2018 05 22
2018 09 24
2018 09 06
1421632
SUBJ:
Lapina Yelyzaveta Valeriivna,
vul. Nova, 27,s. Novooleksandrivka,Dniprovskyi r-n
Dnipropetrovska obl. 52070 (UA)
2018 02 26
2018 09 24

1427735
BERT
35, 37, 39
BERT DEVELOPPEMENT,
2 route de la Maison BlancheF-26140 SAINT RAMBERT D’ALBON (FR)
2018 05 17
2018 10 29
2018 10 11
1427737
CFE: 28.03.00
1
Shandong Tianhong Chemical Co., Ltd.,
North of Gangbei First Road,West of Gangxi First Road,Dongying
Port Economic Development Zone,DongyingShandong (CN)
2018 07 02
2018 10 29
2018 10 11
1427738
AMLESSINI
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2018 07 17
2018 10 29
2018 10 11
1427749
CFE: 28.03.00
33
Shandong Xinma Wine Industry Co., LTD., No. 158, Gongqingtuan
Road,Gudao Town, Hekou District,DongyingShandong (CN)
2018 07 02
2018 10 29
2018 10 11
1427753
ORNILATEX
5
Closed Joint Stock Company „Sotex „PharmFirm”,
Sergievo-Posadsky municipal district, selskoe poselenie
Bereznyakovskoe,pos. Belikovo, d. 11,
Moscow RegionRU-141345 (RU)
2018 08 27
2018 10 29
2018 10 11
1427755
SIDARSO
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2018 07 17
2018 10 29
2018 10 11
1427773
CFE: 28.03.00
37
Shandong Tianhong Chemical Co., Ltd.,
North of Gangbei First Road,West of Gangxi First Road,Dongying
Port Economic Development Zone,DongyingShandong (CN)
2018 07 02
2018 10 29
2018 10 11
1427821
CFE: 28.03.00
33
Shandong Xinma Wine Industry Co., LTD., No, 158, Gongqingtuan
Road,Gudao Town, Hekou District,DongyingShandong (CN)
2018 07 02
2018 10 29
2018 10 11

35, 41

1427836
LV
CFE: 02.09.14, 27.03.02, 27.05.08
18, 25
Louis Vuitton Malletier, 2 rue du Pont-NeufF-75001 PARIS (FR)
2018 07 23
2018 10 29
2018 10 11

2018 09 06

1432673
iFieldGuide
9, 35, 42
Unifer International GmbH, Strandweg 8,18107 Elmenhorst (DE)
2018 08 16
2018 12 17
2018 11 29

1421668
f
CFE: 25.07.01, 26.01.03, 27.05.21
33
FARNESE VINI S.R.L.,
Via dei Bastioni,Castello CaldoraI-66026 ORTONA (IT)
2018 05 02
2018 09 24
2018 09 06
1421726
UniCredit
CFE: 26.15.01, 27.05.01, 27.07.01
UNICREDIT S.P.A.,
Piazza Gae Aulenti, 3 Tower AI-20154 MILANO (IT)
2018 04 24
2018 09 24

Nr 8/2019

38, 45
2018 09 06

1421733
food & pharma core
CFE: 11.01.04, 11.03.02, 24.13.22, 24.17.25, 26.01.03, 27.05.01
19
LABORPLAST SRL,
Via Massari Marzoli, 21I-21052 BUSTO ARISIZIO VA (IT)
2018 01 26
2018 09 24
2018 09 06
1421759
HEYBITES
20
Heyco Products Corp., 1800 Industrial WayToms River NJ 08755 (US)
2018 07 24
2018 09 24
2018 09 06
1421761
HELIOS UVX CLIP
20
Heyco Products Corp., 1800 Industrial WayToms River NJ 08755 (US)
2018 07 24
2018 09 24
2018 09 06

1434165
CFE: 28.03.00
31
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
1434172
Mini King
CFE: 02.05.01, 28.03.00
Guangzhou Mini King Food Co., Ltd., Rm. 807, 808
(position :601, 608),6&7F, No.1 Qingyi St.,Tianhe Dist.,
GuangzhouGuangdong (CN)
2018 08 02
2018 12 03

29, 35

2018 11 15

1434642
CFE: 26.02.07, 26.07.25
12
SHAANXI HANDE AXLE CO., LTD., National High
and New,Technology Development Zone,BaojiShaanxi (CN)
2018 08 13
2018 12 10
2018 11 22
1434664
KANGHONG
CFE: 26.04.16, 28.03.00
5
Chengdu Kanghong Pharmaceuticals Group Co., Ltd.,
No.36, Shuxi Rd.,Jinniu District,ChengduSichuan (CN)
2018 05 22
2018 12 10
2018 11 22

Nr 8/2019
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1434710
SAHARATUL
CFE: 26.11.14, 27.05.01, 29.01.12
24, 35
SAHARA TÜL İML. VE TİC. LTD. ŞTİ., Kemalpaşa Mah. GümrükEmini
Sk. No:15/1 FatihİSTANBUL (TR)
2018 08 03
2018 12 10
2018 11 22

1435296
Reinhon
CFE: 26.04.18, 27.05.24
HUBEI RUIHONG TRADING CO.,LTD.,
No.100, Yingbin RoadHuangshiHubei (CN)
2018 08 10
2018 12 10

1434799
FURRY FIDO
Lightspeed Commerce LLC,
211 East 43rd Street, 7th FLNew York NY 10017 (US)
2018 08 13
2018 12 10

1435354
7000 MALL
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 27.07.01
35
Shenzhen Romoss Technology Co., Ltd., 4F, South YuYang
Building,No. 3 Qimin Rd., Songpingshan, Northern Section,
Hi-Tech Industrial Park,Nanshan District, ShenzhenGuangdong
Province (CN)
2018 09 04
2018 12 10
2018 11 22

1434840
INDUSTRY
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
INDUSTRY LLC, ul. KONSTANTINA SASLONOVA,
187BelgorodRU-308017 Belgorodskaya Oblast (RU)
2018 09 10
2018 12 10

18
2018 11 22
1, 27
2018 11 22

1434859
BOYANG
CFE: 28.03.00
21
Shandong Jiajie Plastic Industry Co., Ltd, Shima Village,
Sub-district Office of Hefang,Huimin Country,Binzhou City251700
Shandong Province (CN)
2018 08 31
2018 12 10
2018 11 22
1434868
DETIA
1, 5
Dr. Werner Freyberg Chemische Fabrik Delitia Nachf.
Verwaltungsgesellschaft mbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 1169514
Laudenbach (DE)
2018 07 06
2018 12 10
2018 11 22
1434884
CFE: 28.03.00
36, 37
CHINA VANKE CO., LTD.,
Vanke Center, No. 33 Huanmei Road,Dameisha, Yantian
District,ShenzhenGuangdong Province (CN)
2018 07 02
2018 12 10
2018 11 22
1434910
Doping
7, 9, 11
T. N. ROZALINDE, SIA, Mūrmuižas iela 14ALV-4201 Valmiera (LV)
2018 05 17
2018 12 10
2018 11 22
1434916
COEUR BATTANT
Monsieur Jérôme OLOA BILOA,
12 rue Pierre Auguste RenoirF-28110 Lucé (FR)
2018 09 20
2018 12 10

3
2018 11 22

1434966
KIVI
CFE: 27.05.01, 29.01.04
9, 41
Kivi SmartTech B.V., Ericssonstraat 2NL-5121 ML Rijen (NL)
2018 10 02
2018 12 10
2018 11 22
1434974
Transfar
CFE: 27.05.01
9, 35, 36, 39, 42
TRANSFAR GROUP CO., LTD., Ningwei Town,
Xiaoshan District,Hangzhou CityZhejiang Province (CN)
2018 04 26
2018 12 10
2018 11 22
1434993
jl
CFE: 26.01.02, 27.05.22, 28.03.00
SHANDONG JULI WELDING CO., LTD., No. 3888,
Jinghua Road,Dezhou Economic and Development
ZoneShandong Province (CN)
2017 07 06
2018 12 10

6

2018 11 22

1435266
PNH AUTO PARTS
CFE: 27.05.10
12
ZHEJIANG PINCHAO AUTO PARTS CO., LTD, No. 59 Tongji
Road,Shuige Development Zone,Lishui CityZhejiang (CN)
2018 09 04
2018 12 10
2018 11 22
1435272
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 10 09
2018 12 10
2018 11 22

25

2018 11 22

1435519
BEAUTY DESSERTS
3
ТALAGAEVA ELENA VLADIMIROVNA, Kommunisticheskaya St.,
d. 3, kv. 145, RamenskoyeRU-140002 Moskovskaya oblast (RU)
2018 08 17
2018 12 10
2018 11 22
1435522
CFE: 28.03.00
36
Shandong CONI Group Co., Ltd.,
No. 57, Juzhou Road,Dongying District, Dongying CityShandong
Province (CN)
2018 09 04
2018 12 10
2018 11 22
1435534
TESLA HOME
CFE: 07.01.24, 26.04.05, 27.05.01
7, 11
Internet group d.o.o., Savski nasip 711070 Beograd (RS)
2018 06 18
2018 12 10
2018 11 22
1435608
PENTOXIPHARM
CFE: 27.05.01, 28.05.00
5
”SOPHARMA” AD, Iliensko shose str. 16 BG-1220 Sofia (BG)
2018 08 22
2018 12 10
2018 11 22
1435625
Nasodine
Firebrick Pharma Pty Ltd,
103/1 Stokes StPORT MELBOURNE VIC 3207 (AU)
2018 10 10
2018 12 10

5

2018 11 22

1435627
LONEBIA
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2018 09 04
2018 12 10
2018 11 22
1435636
CFE: 28.05.00
3
TALAGAEVA ELENA VLADIMIROVNA, Kommunisticheskaya St.,
d. 3, kv.145, RamenskoyeRU-140002 Moskovskaya oblast (RU)
2018 08 17
2018 12 10
2018 11 22
1435642
CFE: 01.15.17

3, 5, 9, 11, 14, 16, 20, 21,
24, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 44, 45
Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost’yu
„Mezhdunarodnaya kompaniya „Sibirskoe zdorov’ye”, ul. Lenina,
48, etazh 4,pomeshchenie 64RU-630004 Novosibirsk (RU)
2018 09 24
2018 12 10
2018 11 22
1435643
Tess flirt
30
Limited Liability Company «ORIMI»,
1-st Microrayon Street, 15/4 plot, Vsevolozhsk dictrict, Sverdlov
factory settlement RU-188682 Leningrad oblast (RU)
2018 09 26
2018 12 10
2018 11 22
1435668
NOLIBETA
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2018 09 04
2018 12 10
2018 11 22
1435736
Vino Lumino SUMMERWINE
CFE: 01.03.02, 26.11.01, 27.05.11
33
SOUTHERN MEDITERRANEAN EUROPEAN COMPANY S.R.L.,
Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 45MD-2012 Chişinău (MD)
2018 09 04
2018 12 10
2018 11 22
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1435790
resideo
CFE: 27.05.01
9, 11, 38, 42, 44
Ademco Inc., 251 Little Falls DriveWilmington DE 19808 (US)
2018 07 25
2018 12 10
2018 11 22
1435795
TIANHAI LACE
CFE: 05.05.20
24
Guangzhou Tianhai Lace Co., Ltd.,
Room 1120,No. 9 Linhe Xi Road,Guangzhou510760 Guangdong (CN)
2018 08 10
2018 12 10
2018 11 22
1435842
Regina Sensation
CFE: 25.01.06, 26.11.03, 27.05.09
3, 16, 35
SOFFASS S.P.A., Via Fossanuova, 59I-55016 Porcari (IT)
2018 05 31
2018 12 10
2018 11 22
1436396
mcar
CFE: 18.01.09, 27.03.15, 29.01.13
7, 9, 11, 12
KARACA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Gökpınar Mah/Semt,Adnan Menderes Bulv., No:36 A
PamukkaleDenizli (TR)
2018 05 08
2018 12 17
2018 11 29
1436429
CFE: 28.03.00
36
Shandong CONI Group Co., Ltd., No.57 Juzhou Road,
Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 04
2018 12 17
2018 11 29
1436453
SOURCE MICELLAIRE ENCHANTEE
Laboratoire Garancia,
10 avenue du Recteur PoincaréF-75016 PARIS (FR)
2018 04 09
2018 12 17
1436546
DOMUS VINI
DOMUS VINI S.R.L.,
Via Bigolo, 26,Frazione FossaltaTrebaseleghe (IT)
2018 07 30
2018 12 17

3
2018 11 29
32, 33, 43
2018 11 29

1436559
81 WINS
CFE: 21.01.25, 26.15.01, 27.03.15, 27.05.02, 27.07.01, 29.01.15
9, 28
Euro Games Technology Ltd., „
Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 06 21
2018 12 17
2018 11 29
1436574
CFE: 26.07.25, 26.13.25
12
Shengli Oilfield Plateau Petroleum Equipment Co., Ltd.,
No. 232, Nan One Road,Dongying District,Dongying
CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2018 12 17
2018 11 29
1436575
CFE: 26.07.25, 26.13.25
42
Shengli Oilfield Plateau Petroleum Equipment Co., Ltd.,
No. 232, Nan One Road,Dongying District,Dongying
CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2018 12 17
2018 11 29
1436578
EASY CROWN CEVOLANI
6
BULMETAL JSC, Str. Prohoda 37BG-6199 Gurkovovo (BG)
2018 08 09
2018 12 17
2018 11 29
1436612
I’m a Stylist
CFE: 01.01.02, 27.05.01
Finfin AG, Aemtlerstrasse 96aCH-8003 Zürich (CH)
2018 08 23
2018 12 17

3, 18, 25, 28
2018 11 29

1436620
Highland
40
Shengli Oilfield Plateau Petroleum Equipment Co., Ltd.,
No. 232, Nan One Road,Dongying District,Dongying
CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2018 12 17
2018 11 29
1436625
Highland
CFE: 28.03.00
7
Shengli Oilfield Plateau Petroleum Equipment Co., Ltd.,
No. 232, Nan One Road,Dongying District,Dongying
CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2018 12 17
2018 11 29

Nr 8/2019

1436648
GasScope
CFE: 27.05.10
9
CNPS PETRO EQUIPMENT CO., LTD., No.312, Building 20,
Ecological Valley,No.38, Huanghe Road,Dongying Development
District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2018 12 17
2018 11 29
1436649
HONG JING
CFE: 01.15.05, 26.13.25, 27.01.12, 27.05.03, 28.03.00
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 17
2018 11 29
1436655
ACCACE
Atavani Solutions s.r.o.,
Hvězdova 1716/2bCZ-140 00 Praha 4, Nusle (CZ)
2018 07 18
2018 12 17

45
2018 11 29

1436831
CFE: 28.03.00
30
BAZHOU JINKAI FOOD CO., LTD, No. 068, Dongtaishan Industrial
Zone,Jianchapu Town, Bazhou CityHebei Province (CN)
2018 08 10
2018 12 17
2018 11 29
1436856
ORTHOCELL
5, 42, 44
Orthocell Limited,
Building 191,Murdoch University,South StMURDOCH WA 6150 (AU)
2018 10 24
2018 12 17
2018 11 29
1436884
Farbmann
2
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «FARBY COLORYT»,
vul. Marka Vovchka, 14Kyiv 04073 (UA)
2018 09 21
2018 12 17
2018 11 29
1436963
ARTIS
32
VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, Zone Industrielle de Plaisance
12 rue du Rec de Veyret F-11100 NARBONNE (FR)
2018 10 09
2018 12 17
2018 11 29
1437023
VENDÔME
18
Monsieur Christophe MACIEL, 78 rue de SèvresF-75007 PARIS (FR)
2018 10 11
2018 12 17
2018 11 29
1437028
PIONEER
9
SALOMON SAS,
14 Chemin des Croiselets,EPAGNYF-74370 METZ-TESSY (FR)
2018 10 08
2018 12 17
2018 11 29
1437105
AUPLEX
CFE: 27.05.17
11
Fujian Auplex Investment Co.,Ltd., 1-2F No.318 Building,
Bailong town,Zhuqi Village,Minhou Country,FuzhouFujian (CN)
2018 08 10
2018 12 17
2018 11 29
1437150
TK
CFE: 06.01.02, 26.01.03, 26.07.04, 27.05.01, 28.03.00
9
Taikai Group Co., Ltd., Zhongtian Gate Avenue,High-Tech
Development Zone AreaSouthern District,Tai’an CityShandong
Province (CN)
2018 05 22
2018 12 17
2018 11 29
1437173
CFE: 24.07.01, 28.05.00, 29.01.13
29
AKTSIONERNOYE OBSCHESTVO „YUZHMORRYBFLOT”,
ul. Zavodskaya, 16, p. Yuzhno-Morskoy g. NakhodkaRU-692954
Primorsky kray (RU)
2018 09 27
2018 12 17
2018 11 29
1437177
SCALA
12
ŠKODA AUTO a.s.,
tř. Václava Klementa 869,Mladá BoleslavCZ-293 01 Mladá Boleslav II (CZ)
2018 09 24
2018 12 17
2018 11 29
1437198
CFE: 26.03.04
Sennics Co., Ltd., Room 606, No. 1 Yaocheng Avenue,
Taizhou CityJiangsu Province (CN)
2018 06 27
2018 12 17

1
2018 11 29
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1437205
CFE: 26.13.25
2
SHANDONG HONGSHUN PAINT CO., LTD.,
The North Head of Dongfeng New Village,Guodian Street,
Licheng District,Jinan CityShandong Province (CN)
2018 07 02
2018 12 17
2018 11 29

1437853
LIVROCIA
CFE: 24.17.25, 27.05.10, 28.03.00
25
TAIZHOU TIANLU SHOES CO., LTD., No 7, Muheng Road,
Munan Village,Zeguo Town, WenlingZhejiang (CN)
2018 09 04
2018 12 27
2018 12 06

1437277
VPureMix
Armaturenwerk Hötensleben GmbH,
Schulstraße 5-639393 Hötensleben (DE)
2018 08 16
2018 12 17

1437878
CFE: 26.01.02, 28.03.00
12
SHANDONG LUISTONE WHEEL CO., LTD.,
Room 519, New Incubation Building (Building B),Economic
Development Zone,DongyingShandong (CN)
2018 09 04
2018 12 27
2018 12 06

1437300
BLANKET MONSTER
Sockeye Media LLC,
40 Rector Street, Suite 1050New York NY 10006 (US)
2018 06 05
2018 12 17
1437338
Captain NEMO’s Journey
CFE: 03.09.03, 18.03.21, 27.03.15, 27.05.02, 29.01.15
Euro Games Technology Ltd., „Maritsa” Str. 4,”
Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 06 21
2018 12 17

7, 21
2018 11 29
41
2018 11 29
9, 28
2018 11 29

1437387
S STÖCKLI
CFE: 27.05.01
9, 12, 18, 25, 28
Stöckli Swiss Sports AG, Kommetsrüti 3CH-6110 Wolhusen (CH)
2018 09 19
2018 12 17
2018 11 29
1437392
CFE: 28.03.00
5
Chengdu Kanghong Pharmaceuticals Group Co., Ltd.,
No.36, Shuxi Rd.,Jinniu District,ChengduSichuan (CN)
2018 07 02
2018 12 17
2018 11 29
1437429
STEEL & JELLY
CFE: 01.01.02, 03.07.06, 24.01.09, 24.17.25, 27.05.01
Steel & Jelly Ltd,
72-74 Lord StreetNechells, Birmingham B7 4DS (GB)
2018 08 13
2018 12 27
1437436
Flint GRENKI
CFE: 25.01.15, 26.01.05, 26.04.18, 27.05.09
ELEMENTOS TRADE LIMITED,
Avlonos, 1, Maria HouseCY-1075 Nicosia (CY)
2018 04 05
2018 12 27

25
2018 12 06
30
2018 12 06

1437499
CFE: 25.07.01, 26.13.25
25
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 05 16
2018 12 27
2018 12 06
1437504
TESS
CFE: 27.05.02
30
Limited Liability Company «ORIMI», 1-st Microrayon Street, 15/4
plot, Sverdlovfactory settlement, Vsevolozhsk dictrict,RU-188682
Leningrad oblast (RU)
2018 10 01
2018 12 27
2018 12 06
1437511
APPIA
20, 35, 37, 42
APPIA Contract GmbH, Dorfstrasse 2084378 Dietersburg (DE)
2018 08 28
2018 12 27
2018 12 06

1437889
ZHONGLUXINGANG
CFE: 28.03.00
35
Shandong Xingang Chemical Co., Ltd., The North of Gangbeiyi
Road,The West of Gangxiliu Road,Dongying Economic
Development Zone,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2018 12 27
2018 12 06
1437910
DONGKANG
CFE: 01.05.08, 03.07.01
19
Dongying Artificial Board Factory, No.9, South One
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2018 12 27
2018 12 06
1437930
CFE: 28.03.00
39
Shandong Xingang Chemical Co., Ltd., The North of Gangbeiyi
Road,The West of Gangxiliu Road,Dongying Economic
Development Zone,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2018 12 27
2018 12 06
1437945
GOCCIDA
CFE: 26.13.25, 28.03.00
7
YONGKANG LAN TE INDUSTRY & TRADE CO.,LTD,
No.78 Tengfei Road,Xiangzhuyi Village Industrial Zone,
Xiangzhu Town,Yongkang CityZhejiang Province (CN)
2018 09 04
2018 12 27
2018 12 06
1437951
LIU YAN BREW
CFE: 02.03.01, 26.01.03, 28.03.00
30, 33
FNGZ BIO-TECH CO., LTD, Rm 610, 5F, Unit 1, Building 6,No.1
Beiqing Rd,Huilongguan Town,Changping DistBeijing (CN)
2018 09 07
2018 12 27
2018 12 06
1437955
FRISCH MÜLLER
CFE: 27.05.01, 28.05.00
30
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”,
k. 22, d. 52a, ul. Kazintsa 220099 Minsk (BY)
2018 09 28
2018 12 27
2018 12 06
1437958
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 09 04
2018 12 27
2018 12 06

1437830
OBDSTAR
CFE: 24.15.07, 27.05.01
9
OBDSTAR TECHNOLOGY CO., LIMITED,
West Block 4 Floor,No. 8 Building of Xinwu Industrial areas,Nanshan
District, Shenzhen518055 Guangdong Province (CN)
2018 09 07
2018 12 27
2018 12 06

1437972
DHF TECH
CFE: 27.05.01
17
DONGYING JIACHUAN TRADING CO., LTD.,
Room 111, Building 8,South of Beier Road, West of Dongsi
Road,Dongying District, Dongying City257100
Shandong Province (CN)
2018 09 04
2018 12 27
2018 12 06

1437833
QST STEEP
25, 28
SALOMON SAS,
14 Chemin des CroiseletsF-74370 EPAGNY METZ-TESSY (FR)
2018 10 08
2018 12 27
2018 12 06

1437976
CFE: 28.05.00
32, 33
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”,
k. 22, d. 52a, ul. Kazintsa 220099 Minsk (BY)
2018 09 28
2018 12 27
2018 12 06

1437850
CFE: 28.03.00
37
Shandong Juntuo Culture Media Co., Ltd., Room 4B, Building 2,
No. 26 Beiyuan Street,Licheng district,Jinan cityShandong
Province (CN)
2018 09 04
2018 12 27
2018 12 06

1437982
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 09 04
2018 12 27
2018 12 06
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1437996
DONGKANG
CFE: 28.03.00
40
Dongying Artificial Board Factory, No.9, South One
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2018 12 27
2018 12 06

1438240
CFE: 02.09.14, 26.01.03, 26.11.12
41
Shandong Yuntong Information Technology Co., Ltd.,
Room 416, Building C,No. 228, South Road,Dongying
District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 13
2018 12 27
2018 12 06

1438001
CFE: 28.03.00
35
Hekou District Mingze Livestock Farmer Specialized Cooperatives,
No. 001, Roushi Street,Xianhe Market, Xianhe Town,Hekou District,
DongyingShandong (CN)
2018 09 04
2018 12 27
2018 12 06

1438278
SARINA
Vandemoortele Lipids,
Ottergemsesteenweg-Zuid 816B-9000 Gent (BE)
2018 09 28
2018 12 27

1438006
HAIKERUILIN
CFE: 28.03.00
4
DONGYING HAIKE RUILIN CHEMICAL CO.,LTD., THE WEST OF
GANGXIER ROAD,THE NORTH OF GANGCHENG ROAD,DONGYING
PORT, HEKOU DISTRICT,DONGYING CITY257000 SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 10 31
2018 12 27
2018 12 06
1438008
CFE: 28.03.00
4
DONGYING HAIKE RUILIN CHEMICAL CO.,LTD., THE WEST OF
GANGXIER ROAD,THE NORTH OF GANGCHENG ROAD,DONGYING
PORT, HEKOU DISTRICT,DONGYING CITY257000 SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 10 31
2018 12 27
2018 12 06
1438009
CFE: 28.03.00
1
DONGYING HAIKE RUILIN CHEMICAL CO.,LTD., THE WEST OF
GANGXIER ROAD,THE NORTH OF GANGCHENG ROAD,DONGYING
PORT, HEKOU DISTRICT,DONGYING CITY257000 SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 10 31
2018 12 27
2018 12 06
1438049
ACT FOR FOOD
CFE: 26.01.05, 27.05.09
CARREFOUR, 93 Avenue de ParisF-91300 MASSY (FR)
2018 09 07
2018 12 27

35
2018 12 06

1438084
BALLANTINE’S PASSION
33
Allied Domecq Spirits & Wine Limited,
Chivas House,72 Chancellors RoadLondon W6 9RS (GB)
2018 11 09
2018 12 27
2018 12 06
1438110
SENATOR INTERNATIONAL
CFE: 24.15.02, 27.05.11
35, 36, 39
Senator International Holdings LLC,
10201 NW 112th Avenue, Suite 10Miami FL 33178 (US)
2018 09 06
2018 12 27
2018 12 06
1438192
PANDA
CFE: 27.05.01
13
PANDA FINANCIAL HOLDING CORP., LTD.,
NO. 589, JINSHA NORTH ROAD,LIUYANG410300 HUNAN (CN)
2018 09 07
2018 12 27
2018 12 06
1438202
MOTORHELL
HAUSSMANN PATRIMOINE INVEST,
4 avenue de l’Opéra F-75001 PARIS (FR)
2018 10 19
2018 12 27
1438208
YOUseries
ROBERT BOSCH GMBH, 70469 Stuttgart (DE)
2018 09 15
2018 12 27

12, 25, 35, 37, 41
2018 12 06
7, 8
2018 12 06

1438301
CFE: 03.02.13
Beijing Camel Footwear Co., Ltd, 108 Building 2,
No. 6 Nanding Road,Fengtai DistrictBeijing (CN)
2018 09 07
2018 12 27
1438304
altapharma
CFE: 04.02.01, 05.03.13, 26.01.03, 27.05.01
Dirk Rossmann GmbH,
Isemhägener Strasse 1630938 Burgwedel (DE)
2018 07 17
2018 12 27

29
2018 12 06
24
2018 12 06
3, 5, 10, 11, 35
2018 12 06

1438320
Z ZURICH
CFE: 26.01.03, 27.05.01
42
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich Compagnie
d’Assurances SA) (Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA) (Zurich
Insurance Company Ltd) (Zurich Compañia de Seguros SA),
Mythenquai 2CH-8002 Zürich (CH)
2018 08 14
2018 12 27
2018 12 06
1438367
Fée moi fondre
Laboratoire Garancia,
10 avenue du Recteur PoincaréF-75016 PARIS (FR)
2018 04 09
2018 12 27
1438398
FILTERISM
Coway Co., Ltd.,
136-23, Yugumagoksa-ro,Yugu-eup,
GongjuChoongcheongnam-do (KR)
2018 10 16
2018 12 27

3
2018 12 06
11

2018 12 06

1438440
LIQUID RETINA
9
Apple Inc., One Apple Park WayCupertino CA 95014 (US)
2018 10 17
2018 12 27
2018 12 06
1438444
Timmy Spirit
CFE: 27.05.02
18, 25
QINGDAO FIRST STEP NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.,
Room 3107, Building No. 1,No. 10 Hong Kong Middle Road,Shinan
District,Qingdao City266000 Shandong Province (CN)
2018 09 07
2018 12 27
2018 12 06
1438458
785 HUEZ
12
LOOK CYCLE USA, INC.,
STE G,6300 San Ignacio AvenueSan Jose CA 95119 (US)
2018 09 04
2019 01 03
2018 12 13
1438495
HUANG ER HAPPY WORLD
CFE: 27.03.01, 28.03.00
28
LiXi, No. 2, Lane 1, Upper Lane,Lian Shang Town,Chenghai District,
Shantou CityGuangdong (CN)
2018 09 04
2019 01 03
2018 12 13

1438216
COMPAG Ein Unternehmen der brantner-Gruppe
CFE: 24.15.07, 27.05.10, 29.01.12
37, 39, 40
Brantner Environment Group GmbH,
Dr.-Franz-Wilhelm-Straße 1 A-3500 Krems (AT)
2018 01 08
2018 12 27
2018 12 06

1438503
Hitit
CFE: 01.03.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.01
42
Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi, Reşitpaşa Mahallesi
Katar Caddesi,No:4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601,Maslak
Sarıyerİstanbul (TR)
2018 08 06
2019 01 03
2018 12 13

1438239
JARDIN CAFÉ ÉCLAIR
30
Limited Liability Company «ORIMI», 1-st Microrayon street,
15/4 plot, Sverdlov factory settlement, Vsevolozhsk
dictrictRU-188682 Leningrad oblast (RU)
2018 10 16
2018 12 27
2018 12 06

1438517
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 09 04
2019 01 03
2018 12 13

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1438524
CFE: 28.03.00
7
Dongying city Wantai Petroleum Equipment Co. Ltd.,
No. 10, Juzhou Road,Dongying District, DongyingShandong (CN)
2018 09 04
2019 01 03
2018 12 13
1438549
POCO
9, 35, 38
XIAOMI INC., FLOOR 13, RAINBOW CITYSHOPPING MALL II OF
CHINA RESOURCES,NO. 68, QINGHE MIDDLE STREET,HAIDIAN
DISTRICT100028 BEIJING (CN)
2018 11 01
2019 01 03
2018 12 13
1438560
LITHON
Lithonplus GmbH & Co. KG,
Schwegenheimer Straße 1a67360 Lingenfeld (DE)
2018 10 17
2019 01 03

19, 37, 42, 44
2018 12 13

1438562
OIL COMPANY
CFE: 27.05.02, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 06 21
2019 01 03
2018 12 13
1438572
Licok
CFE: 26.01.18, 27.05.24, 29.01.12
8
SHENZHEN LICOK IMP & EXP CO., LTD,
Rm 1519, Block 1,Shenglong Garden 2, Shengping
Community,Longcheng Subdistrict,Longgang DistrictShenzhen (CN)
2018 09 04
2019 01 03
2018 12 13
1438595
topo
CFE: 27.05.01, 29.01.11
25
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „TOPO”,
ul. Kuybysheva, d.13a, of.23224016 g. Brest (BY)
2018 08 14
2019 01 03
2018 12 13
1438751
XIN GANG
CFE: 26.01.03, 26.11.25, 27.05.02, 28.03.00
1
Shandong Xingang Chemical Co., Ltd., The North of Gangbeiyi
Road,The West of Gangxiliu Road,Dongying Economic
Development Zone,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1438766
CFE: 03.07.07, 26.13.25, 28.03.00
32
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
2019 01 03
2018 12 13
1438774
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
2019 01 03
2018 12 13
1438792
MARCO FRANK POLO CLUB
CFE: 27.05.01
TEMEL KARAKUŞ, Yayla Mah. Akasya Sok. No:5
D:1,Sultangaziİstanbul (TR)
2018 07 27
2019 01 03

25, 35
2018 12 13

1438798
CFE: 28.03.00
41
Shandong CONI Group Co., Ltd., No.57 Juzhou Road,Dongying
District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 04
2019 01 03
2018 12 13
1438880
Welldo
CFE: 01.15.03, 27.05.08
7
Shanghai Mealer Welding Equipment Co., Ltd.,
Building 1, No. 117 Qianqiao Rd,Qingcun Town Fengxian Dist.
Shanghai (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1438904
VIBRANT FLOWER
Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
2018 10 24
2019 01 03

3
2018 12 13

1438926
UNIQUE SPIRIT
Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
2018 10 24
2019 01 03
1438933
WILD OAK
Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
2018 10 24
2019 01 03

2661
3
2018 12 13
3
2018 12 13

1438938
RMG
CFE: 27.05.17
6
LIU ZHENMING, Room 701, Unit 2, Building 14,
Shengfuhua International Apartment,Yizhuang Economic and
TechnologyDevelopment ZoneBeijing City (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1439010
CFE: 28.03.00
42
Jinan Tongyi Innovation Technology Development Co., Ltd.,
Room 1210, Shandong Chengdakeyuan Masion,No. 126, Shanda
Road, Licheng district, Jinan cityShandong province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1439205
CFE: 05.05.20, 26.01.04, 28.03.00
10
Jinan Chensheng Medical Silicone Rubber Product Co., Ltd.,
No. 18-20, Lashan Road,Shizhong District,Jinan City250002
Shandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1439228
ZHU QUAN
CFE: 01.03.02, 26.01.16, 28.03.00
2
SHANDONG ZHUQUAN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,
LTD., Room 201,No. 90, West Hong Jia Building Road,Licheng
District,Ji’Nan City250000 Shandong Province (CN)
2018 07 02
2019 01 03
2018 12 13
1439229
SI MA ER
CFE: 05.03.15, 27.05.01, 28.03.00
25
Ji Nan Si Mai Er Garment Co., Ltd., No. 63 Middle Road of Qili
Mountain,Shizhong District,Ji NanShandong (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1439231
Archello
CFE: 27.05.01
30
BAKGÖRLER GIDA TURİZM TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Fatih Sultan Mehmet Blv.
No:94/1Nilüfer-Bursa (TR)
2018 09 30
2019 01 03
2018 12 13
1439239
N.A.E. NATURALE ANTICA ERBORISTERIA
CFE: 05.01.01, 07.01.09, 26.04.01, 27.05.10
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2018 10 15
2019 01 03
2018 12 13
1439308
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 09 04
2019 01 03
2018 12 13
1439329
REAKIRO
CFE: 27.05.01, 29.01.13
5, 30, 35
Mckenzie Eteri Mirianivna, vul. Holosiivska, 4, kv. 71Kyiv 03039 (UA)
2018 08 16
2019 01 03
2018 12 13
1439334
DONGKANG
CFE: 01.05.08, 03.07.01, 28.03.00
19
Dongying Artificial Board Factory, No.9, South One
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13
1439335
Hometech
CFE: 07.03.01, 27.05.17
Shangguan Lin, 903, Building 18,Jiaxin City Garden
(Phase 5),Xianghe Road, Daliang Sub-district,Shunde
District,FoshanGuangdong (CN)
2018 07 02
2019 01 03

7, 11

2018 12 13
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1439364
VIYKA
33
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU
„NATSIONALNA HORILCHANA KOMPANIIA”, Smilianske shose, 8-i
kilometr, bud. 2, s. Stepanky, Cherkaskyi raionCherkaska oblast
19632 (UA)
2018 09 12
2019 01 03
2018 12 13

1439865
CFE: 28.03.00
4
DONGYING XINTAILAI INDUSTRY TRADE CO., LTD.,
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE,(YELLOW
RIVER HIGH TECH ENTERPRISE PIONEER PARK),HEKOU DISTRICT,
DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 11 07
2019 01 07
2018 12 20

1439392
APEX
CFE: 27.05.17
8
Quanzhou Jinshi Diamond Tools Co., Ltd., Ducuo Village, Luoyang
Town,Hui’an County, Quanzhou City362000 Fujian Province (CN)
2018 09 07
2019 01 03
2018 12 13

1439870
ITTAR
CFE: 27.05.01
10
SUZHOU ITTAR ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.,
NO.95, QINAN ROAD,YANGCHENGHU TOWN,XIANGCHENG
DISTRICT,SUZHOUJIANGSU (CN)
2018 11 01
2019 01 07
2018 12 20

1439434
URBAN METALLICS
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2018 11 06
2019 01 03
2018 12 13
1439668
CFE: 28.03.00
4
DONGYING HAIKE RUILIN CHEMICAL CO.,LTD., THE WEST OF
GANGXIER ROAD,THE NORTH OF GANGCHENG ROAD,DONGYING
PORT, HEKOU DISTRICT,DONGYING CITY257000 SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 10 31
2019 01 07
2018 12 20
1439674
YORRTEY
CFE: 26.11.03
41
Shandong Yuntong Information Technology Co., Ltd.,
Room 416, Building C,No. 228, South Road, Dongying District,
Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 13
2019 01 07
2018 12 20
1439675
CFE: 28.03.00
41
Shandong Yuntong Information Technology Co., Ltd.,
Room 416, Building C,No. 228, South Road,Dongying
District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 13
2019 01 07
2018 12 20
1439747
migofans
14
Jinan Mige Fashion Economic And Trade Co., Ltd.,
Rm. 303, Unit 2, No. 259,Xiaoliangzhuang St.,Shizhong Dist.,Jinan
CityShandong Province (CN)
2018 10 31
2019 01 07
2018 12 20
1439799
LYON ÉCOLE
CFE: 01.01.01, 05.13.03, 24.01.05
41
Shandong Yuntong Information Technology Co., Ltd.,
Room 416, Building C,No. 228, South Road,Dongying
District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 13
2019 01 07
2018 12 20
1439821
EPIKUR
CFE: 27.05.01
KOVALENKO OLEKSIY VIKTOROVYCH,
prosp. Peremogy, 65, kv. 89m. Kharkiv 61174 (UA)
2018 08 20
2019 01 07

29

2018 12 20

1439825
PREXATE
5
ALFASIGMA S.p.A., Via Ragazzi del 99, 5I-40133 Bologna (IT)
2018 09 13
2019 01 07
2018 12 20

1439887
ISU World Cup Speed Skating
CFE: 26.01.03, 27.05.09
International Skating Union,
Avenue Juste-Olivier 17CH-1006 Lausanne (CH)
2018 09 19
2019 01 07

9, 16, 38, 41
2018 12 20

1439899
Lady
31
Rosen Tantau KG, Tornescher Weg 1325436 Uetersen (DE)
2018 10 04
2019 01 07
2018 12 20
1439929
tCw
CFE: 27.05.01
9, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 45
Patrick Schur, Eggmattweg 7CH-4312 Magden (CH)
2018 09 19
2019 01 07
2018 12 20
1439931
ITTAR
CFE: 27.05.01
7
SUZHOU ITTAR ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.,
NO.95, QINAN ROAD,YANGCHENGHU TOWN,XIANGCHENG
DISTRICT,SUZHOUJIANGSU (CN)
2018 11 01
2019 01 07
2018 12 20
1439960
BAOHANG
CFE: 01.15.15, 15.07.11, 28.03.00
4
DONGYING XINTAILAI INDUSTRY TRADE CO., LTD.,
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE,(YELLOW
RIVER HIGH TECH ENTERPRISE PIONEER PARK),HEKOU DISTRICT,
DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 11 07
2019 01 07
2018 12 20
1439969
VELICINSKY
CFE: 27.05.01
33
BODRUG Gheorghe, Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59MD-2069
Chişinău (MD)
2018 09 20
2019 01 07
2018 12 20
1439996
Helmut Lang
Helmut Lang New York LLC,
38 Gansevoort StreetNew York NY 10014 (US)
2018 10 03
2019 01 07

9
2018 12 20

1440027
WIN KOD WINKOD
CFE: 26.01.03, 27.05.01
4, 9, 12
Tovarichtchestvo s ogarnitchennoy otvetstvennostyu “Faeton Di
Si” “Phaeton DC”, mkr. Kolkhozshy, d. 4, Turksibskiy raion 050019 g.
Almaty (KZ)
2017 12 04
2019 01 07
2018 12 20

1439852
ITTAR
CFE: 27.05.01
11
SUZHOU ITTAR ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.,
NO.95, QINAN ROAD,YANGCHENGHU TOWN,XIANGCHENG
DISTRICT,SUZHOUJIANGSU (CN)
2018 11 01
2019 01 07
2018 12 20

1440030
DS Dream Stan
CFE: 27.05.10
Oleksiichuk Valerii Hryhorovych,
vul. Podilska, 169, kv. 37m. Khmelnytskyi 29000 (UA)
2018 08 06
2019 01 07

1439858
TOPSH
CFE: 25.03.01, 26.01.18, 26.11.08, 27.05.01
25
FUZHOU SPRING INVESTMENT CORP., LTD.,
No. 6, Inzhou Beilu, Jinshan Industrial Zone,Cangshan District,
Fuzhou,350000 Fujian (CN)
2018 11 07
2019 01 07
2018 12 20

1440038
AIJIA
CFE: 02.09.01, 07.01.24, 24.13.01, 27.05.01
44
Shandong Yuntong Information Technology Co., Ltd.,
Room 416, Building C,No. 228, South Road,Dongying
District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 09 13
2019 01 07
2018 12 20

25
2018 12 20
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1440040
VILLA NOTA
Pik Oplenac Limited liability company Topola,
Bulvar korolya Aleksandra 57 34310 Topola (RS)
2018 08 15
2019 01 07
1440042
MONARCH IMMORTAL
Pik Oplenac Limited liability company Topola,
Bulvar korolya Aleksandra 57 34310 Topola (RS)
2018 08 15
2019 01 07
1440058
CFE: 26.11.03, 29.01.05
Pik Oplenac Limited liability company Topola,
Bulvar korolya Aleksandra 57 34310 Topola (RS)
2018 08 15
2019 01 07

33
2018 12 20
33
2018 12 20
33
2018 12 20

1440063
CFE: 03.03.15, 26.01.15, 28.03.00
12
SHANDONG SHENGHAI RUBBER CO., LTD.,
Zhouzhuang Village,Dawang Town,Guangrao County,Dongying
City257335 Shandong Province (CN)
2018 09 07
2019 01 07
2018 12 20
1440068
WALL STREET BOY
CFE: 27.05.02, 29.01.12
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 06 21
2019 01 07
2018 12 20
1440073
ELITE
CFE: 05.05.02, 26.01.15
ELITE a.s., Východní 1733CZ-407 47 Varnsdorf (CZ)
2018 06 18
2019 01 07

25
2018 12 20
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ O DEFINITYWNEJ
ODMOWIE UZNANIA OCHRONY W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych, określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem
graficznym lub zawiera elementy graficzne, wskazanie symboli klas
elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania
lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji międzynarodowej lub datę
późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz datę notyfikacji bądź
datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
1116638
SALSA
Scandinavian Tobacco Group Assens A/S,
TOBAKSVEJ 1 DK-5610 ASSENS (DK)
2012 02 22
2012 07 30
1148558
DIVA
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, S
EESTRASSE 204 CH-8802 KILCHBERG (CH)
2013 04 18
2013 08 19
1211743
Kinder Pingui
CFE: 03.07.08, 03.07.24, 29.01.14
SOREMARTEC SA,
FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B,
RUE DE TRÈVES L-2632 FINDEL (LU)
2014 06 12
2014 09 15

34
2012 06 14
30
2013 07 11
30

2014 08 07

1251089
GREY CARDINAL
CFE: 02.09.04, 14.05.01, 25.01.15, 29.01.13
33
Grey Cardinal Limited, 555 White Hart LaneLondon N17 7RP (GB)
2015 01 30
2015 07 20
2015 06 11

2663

1274328
HEKLA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2015 09 08
2016 01 04
2015 11 19
1296490
VINI COSTADORO
CFE: 23.05.01, 24.01.18, 24.09.20
33
UNIONE TERRITORI ITALIANI S.r.l.,
Via Monte Aquilino, 2I-63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (IT)
2015 12 02
2016 06 06
2016 04 28
1298964
PARI MATCH
CFE: 26.04, 27.05, 29.01
35, 41
Ericius Investments Limited, Christodoulou Chatzipavlou,
199, 4,h floor, Flat/Office 4ACY-3936 Limassol (CY)
2015 10 26
2016 07 18
2016 06 09
1302550
INNOWOOD SUSTAINABLE TIMBER ALTERNATIVE
CFE: 05.01, 05.03, 26.05
19
A&A Australian Investments Pty Ltd,
PO Box 3697,Rhodes 2138New South Wales (AU)
2016 04 12
2016 08 29
2016 07 14
1327411
ROADCRUZA
CFE: 27.05.17
12
Shandong Yinbao Tyre Group Co., Ltd.,
Taitou Town,Shouguang CityShandong Province (CN)
2016 03 16
2017 01 23
2017 01 05
1332593
speedlife Run.never stop
CFE: 26.04.18, 26.11.02, 27.05.24
25, 35
MC TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Demirciler Sitesi Galaksi 2İşmerkezi No: 81K:5/76-7792Zeytinburnu İstanbul (TR)
2015 11 05
2017 03 13
2017 02 23
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 8/2019

G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH

287
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz przyczynę
i treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 229798 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

H. OGŁOSZENIA
288
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty, prawa ochronne
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu (prawa ochronnego), numer patentu (prawa ochronnego), datę zgłoszenia,
numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu patentu (prawa ochronnego), wysokość opłaty
licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia
oraz tytuł wynalazku (wzoru użytkowego) oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.
PATENTY
(B1) 232861
2015 06 09
08/2019
(10%) 2019 06 05
Sposób oczyszczania ścieków pralniczych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin; ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Sienna 7
00-833 Warszawa
(B1) 232862
2015 06 09
08/2019
(10%) 2019 06 05
Sposób oczyszczania ścieków pralniczych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin; ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Sienna 7
00-833 Warszawa

(B1) 232863
2015 06 09
08/2019
(10%) 2019 05 21
Sposób oczyszczania ścieków pralniczych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232864
2018 07 06
08/2019
(-)
2019 06 04
Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 232865
2018 07 06
08/2019
(-)
2019 06 04
Urządzenie do oczyszczania spalin odprowadzanych kominem
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 232866
2018 07 06
08/2019
(-)
2019 06 04
Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 232867
2018 07 06
08/2019
(-)
2019 06 04
Urządzenie do absorpcyjnego oczyszczania i odzysku ciepła ze
spalin emitowanych z komina
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

Nr 8/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) 232868
2018 07 06
08/2019
(-)
2019 06 04
Urządzenie do sekwencyjnego oczyszczania i odzysku ciepła ze
spalin emitowanych z komina
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 232869
2018 07 06
08/2019
(-)
2019 06 04
Urządzenie do sekwencyjnego oczyszczania i odzysku ciepła ze
spalin odprowadzanych kominem
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 232870
2014 02 17
08/2019
Laminat metalowo-polimerowy
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(-)

2019 05 20

(B1) 232952
2014 02 17
08/2019
Laminat metalowo-polimerowy
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(-)

2019 05 20

(B1) 232953
2017 06 21
Przystawka sprzęgowa
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(-)

08/2019

2019 05 20

PRAWA OCHRONNE
(Y1) 70223
2016 06 13
09/2018
(-)
Urządzenie rozdrabniająco-rozcierające substrat
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn

2019 05 15
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OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia
wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer
i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek,
numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie produktu na rynek oraz oznaczenie produktu opisanego
w tym zezwoleniu.
(T3) 2184279
Kompozycja farmaceutyczna zawierająca związek optycznie czynny mający aktywność agonisty receptora trombopoetyny i jego
półprodukt
DPO.0582 2019 06 21
Shionogi & Co., Ltd., OSAKA, Japonia
EU/1/18/1348 2019 02 20 LUSUTROMBOPAG SHIONOGI - LUSUTROMBOPAG
(T3) 2380592
Przeciwciało antagonistyczne skierowane przeciwko peptydowi
powiązanemu z genem kalcytoniny
DPO.0583 2019 06 27
Teva Pharmaceuticals International GmbH, JONA, Szwajcaria
EU/1/19/1358 2019 04 01 AJOVY - FREMANEZUMAB
(T3) 2349272
PRZECIWPROLAKTYNOWA KOMPOZYCJA WETERYNARYJNA PRZEZNACZONA DLA PRZEŻUWACZY
DPO.0584 2019 07 11
CEVA Santé Animale SA, LIBOURNE, Francja
EU/2/15/192 2015 12 11 VELACTIS - KABERGOLINA
(T3) 1802198
Synergistyczne kompozycje grzybobójcze
DPO.0585 2019 07 15
Syngenta Participations AG, BASEL, Szwajcaria
R-41/2019 2019 02 18 GIGANT 275 SC
16635 2017 07 11 SEGURIS ERA
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