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C Z Ę Ś Ć II

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

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

–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

–
–
–
–
–
–

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

– (T6)
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E04H 7/22 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)
(21) 393509
(22) 2010 12 30
(72) ROMANIUK WACŁAW, Warszawa (PL); DOMASIEWICZ
TADEUSZ, Warszawa (PL); GŁASZCZKA ANDRZEJ, Warszawa (PL);
ŁOCHOWSKI BOGDAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Warszawa (PL)
(54) Komora gnojowa
B1 (11) 215303
(41) 2009 01 05
(51) A01F 15/00 (2006.01)
(21) 382814
(22) 2007 06 29
(72) WRÓBEL JULIAN, Zamość (PL)
(73) SIPMA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(54) Walec do owijarki i sposób wytwarzania walca do owijarki
B1 (11) 215211
(41) 2012 01 30
(51) A01F 29/06 (2006.01)
(21) 391951
(22) 2010 07 26
(72) DZIK TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Rozdrabniacz roślin łodygowych, zwłaszcza słomy
B1 (11) 215279
(41) 2011 02 28
(51) A01G 31/00 (2006.01)
(21) 388829
(22) 2009 08 18
(72) WALCZAK ANDRZEJ, Kalisz (PL)
(73) WALCZAK ANDRZEJ, Kalisz (PL)
(54) Rynna uprawna roślin warzywnych i/lub roślin kwiatowych
B1 (11) 215247
(41) 2013 01 21
(51) A01H 4/00 (2006.01)
C12N 5/00 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C12N 5/04 (2006.01)
(21) 395722
(22) 2011 07 20
(72) SAWILSKA ANNA, Bydgoszcz (PL); WŁODARCZYK ANDRZEJ,
Stary Dwór (PL)
(73) WŁODARCZYK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE TELE-MAN VITROHERBA, Stary Dwór (PL)
(54) Sposób otrzymywania sadzonek kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (L.) Moench pochodzących z kultur in vitro

B1 (11) 215371
(41) 2011 07 18
(51) A01N 47/36 (2006.01)
A01N 41/10 (2006.01)
A01N 43/50 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(62) 371444
(21) 394145
(22) 2003 02 20
(30) 10209430.6
2002 03 05
DE
(86) 2003 02 20
PCT/EP03/01726
(87) 2003 09 12
WO03/073853
(72) HACKER ERWIN, Hochheim (DE); BIERINGER HERMANN,
Eppstein (DE); KRÄHMER HANSJÖRG, Hofheim (DE)
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(54) Kompozycja herbicydów zawierająca aminofenylosulfonylomoczniki, sposób zwalczania niepożądanego wzrostu roślin i zastosowanie kompozycji herbicydów
B1 (11) 215320
(41) 2011 07 04
(51) A01N 57/20 (2006.01)
A01N 39/02 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(62) 383974
(21) 393880
(22) 1999 08 10
(30) 19863700.7
1998 08 13
DE
(86) 1999 08 10
PCT/EP99/05801
(87) 2000 02 24
WO00/08940
(72) HACKER ERWIN, Hochheim (DE); BIERINGER HERMANN,
Eppstein (DE); WILLMS LOTHAR, Hofheim (DE)
(73) BAYER CROPSCIENCE AG, Monheim (DE)
(54) Zastosowanie kompozycji herbicydów zawierającej glifosat do
zwalczania szkodliwych roślin w uprawach zbóż i sposób zwalczania
szkodliwych roślin w tolerujących uprawach zbóż
B1 (11) 215351
(41) 2011 07 04
(51) A01N 57/20 (2006.01)
A01N 47/30 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(62) 346124
(21) 393881
(22) 1999 08 10
(30) 19836700.7
1998 08 13
DE
(86) 1999 08 10
PCT/EP99/05801
(87) 2000 02 24
WO00/08940
(72) HACKER ERWIN, Hochheim (DE); BIERINGER HERMANN,
Eppstein (DE); WILLMS LOTHAR, Hofheim (DE)
(73) BAYER CROPSCIENCE AG, Monheim (DE)
(54) Zastosowanie kompozycji herbicydów typu glufosynatu oraz
izoproturonu do zwalczania szkodliwych roślin w uprawach zbóż,
oprócz upraw ryżu i kukurydzy oraz sposób zwalczania szkodliwych
roślin w tolerujących uprawach zbóż
B1 (11) 215314
(51) A01N 57/20 (2006.01)

(41) 2012 05 07
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A01N 33/18 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(62) 346136
(21) 397726
(22) 1999 08 10
(30) 19836737.6
1998 08 13
DE
19919993.0
1999 04 30
DE
(86) 1999 08 10
PCT/EP99/05796
(87) 2000 02 24
WO00/08936
(72) HACKER ERWIN, Hochheim (DE); BIERINGER HERMANN,
Eppstein (DE); WILLMS LOTHAR, Hofheim (DE)
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(54) Zastosowanie kompozycji zawierającej glifosat i pendimetalinę
oraz sposób zwalczania szkodliwych roślin w uprawach kukurydzy
B1 (11) 215315
(41) 2012 05 07
(51) A01N 57/20 (2006.01)
A01N 47/34 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(62) 346136
(21) 397728
(22) 1999 08 10
(30) 19836737.6
1998 08 13
DE
19919993.0
1999 04 30
DE
(86) 1999 08 10
PCT/EP99/05796
(87) 2000 02 24
WO00/08936
(72) HACKER ERWIN, Hochheim (DE); BIERINGER HERMANN,
Eppstein (DE); WILLMS LOTHAR, Hofheim (DE)
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(54) Zastosowanie kompozycji zawierającej glifosat i diflufenzopir,
sposób zwalczania szkodliwych roślin w uprawach kukurydzy oraz
kompozycja herbicydów
B1 (11) 215316
(41) 2012 05 07
(51) A01N 57/20 (2006.01)
A01N 37/20 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(62) 346136
(21) 397730
(22) 1999 08 10
(30) 19836737.6
1998 08 13
DE
19919993.0
1999 04 30
DE
(86) 1999 08 10
PCT/EP99/05796
(87) 2000 02 24
WO00/08936
(72) HACKER ERWIN, Hochheim (DE); BIERINGER HERMANN,
Eppstein (DE); WILLMS LOTHAR, Hofheim (DE)
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(54) Zastosowanie kompozycji zawierającej glifosat i pentoksamid
do zwalczania szkodliwych roślin w uprawach kukurydzy, sposób
zwalczania szkodliwych roślin w uprawach kukurydzy oraz kompozycja herbicydów
B1 (11) 215317
(41) 2012 05 07
(51) A01N 57/20 (2006.01)
A01N 41/10 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(62) 346136
(21) 397732
(22) 1999 08 10
(30) 19836737.6
1998 08 13
DE
19919993.0
1999 04 30
DE
(86) 1999 08 10
PCT/EP99/05796
(87) 2000 02 24
WO00/08936
(72) HACKER ERWIN, Hochheim (DE); BIERINGER HERMANN,
Eppstein (DE); WILLMS LOTHAR, Hofheim (DE)
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(54) Zastosowanie kompozycji zawierającej glifosat i sulkotrion lub
mezotrion do zwalczania szkodliwych roślin w uprawach kukurydzy
oraz sposób zwalczania szkodliwych roślin w uprawach kukurydzy
B1 (11) 215335
(51) A21D 13/08 (2006.01)
A21D 10/00 (2006.01)

(41) 2008 12 22
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(21) 382645
(22) 2007 06 12
(72) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Kluczbork (PL); KRAWCZYK LESZEK,
Kluczbork (PL)
(73) CUPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kluczbork (PL)
(54) Wyrób piekarniczy
B1 (11) 215330
(41) 2011 08 16
(51) A22B 3/06 (2006.01)
(21) 390449
(22) 2010 02 15
(72) ŻYWICA RYSZARD, Olsztyn (PL); BANACH JOANNA
KATARZYNA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Sposób oszałamiania drobiu
B1 (11) 215261
(41) 2005 10 17
(51) A22C 13/00 (2006.01)
A23D 9/00 (2006.01)
A23D 9/013 (2006.01)
(21) 374393
(22) 2005 04 14
(30) 10/826,709
2004 04 16
US
(72) GAONKAR ANILKUMAR GANAPATI, Buffalo Grove (US);
HERBST LAURA, Buffalo Grove (US); CHEN WEIZHI, Northfield (US);
KIM DENNIS A., Buffalo Grove (US)
(73) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, Northfield (US)
(54) Wielowarstwowa jadalna bariera wilgotności oraz sposób
zmniejszania migracji wilgoci pomiędzy składnikami żywnościowymi
B3 (11) 215373
(41) 2010 07 19
(51) A23B 4/044 (2006.01)
B21D 15/02 (2006.01)
B21D 37/02 (2006.01)
(21) 387006
(22) 2009 01 07
(61) 214306
(72) WEINDICH JERZY, Chorzów (PL); KOZŁOWSKI RAFAŁ, Zabrze (PL)
(73) WEINDICH SPÓŁKA JAWNA, Chorzów (PL)
(54) Kształtownik tłoczony, a zwłaszcza kij wędzarniczy, oraz sposób
jego wytwarzania
B1 (11) 215300
(41) 2010 03 29
(51) A23K 1/14 (2006.01)
A23K 1/175 (2006.01)
(21) 386149
(22) 2008 09 25
(72) BUBEL FABIOLA, Skałka (PL); GRZELAK ADAM, Wrocław (PL);
TRONINA STANISŁAW, Kiełczów (PL); TRONINA PRZEMYSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) POLTEGOR INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA
ODKRYWKOWEGO, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania preparatów huminowo-ziołowo-mineralnych
B1 (11) 215325
(41) 2012 01 16
(51) A23L 1/22 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
(21) 391755
(22) 2010 07 06
(72) HERMANN JANUSZ, Bydgoszcz (PL); HARASIMOWICZHERMANN GRAŻYNA, Bydgoszcz (PL); SADKIEWICZ JÓZEF,
Bydgoszcz (PL); BANECKI KONRAD, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób kondycjonowania kompozytu smakowo-zapachowego
do aromatyzowania chleba chrupkiego
B1 (11) 215295
(51) A23L 1/48 (2006.01)

(41) 2010 07 05

2754

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

A23L 1/182 (2006.01)
A23J 3/12 (2006.01)
(21) 386925
(22) 2008 12 24
(72) KORBAS EUGENIUSZ, Poznań (PL); PRZYGRODZKI RYSZARD,
Poznań (PL); JÓŹWIAK IRENA, Poznań (PL); HOPPEL HENRYK,
Poznań (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania kaszanki smażonej instant
B1 (11) 215294
(41) 2010 07 05
(51) A23L 1/182 (2006.01)
A23J 3/12 (2006.01)
A23L 1/48 (2006.01)
(21) 386924
(22) 2008 12 24
(72) PRZYGODZKI RYSZARD, Poznań (PL); KORBAS EUGENIUSZ,
Poznań (PL); JÓŹWIAK IRENA, Poznań (PL); REMISZEWSKI MARIAN,
Poznań (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO, Warszawa (PL)
(54) Kaszanka w postaci sypkiej o smaku smażonej kaszanki
B1 (11) 215298
(41) 2010 04 26
(51) A23L 3/3436 (2006.01)
B01J 20/18 (2006.01)
B01J 20/32 (2006.01)
(21) 386285
(22) 2008 10 15
(72) FOLTYNOWICZ ZENON, Poznań (PL); KOWALAK STANISŁAW,
Poznań (PL); FRYDRYCH EMILIA, Śrem (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań (PL);
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Niemetaliczny pochłaniacz tlenu
B1 (11) 215334
(41) 2008 12 08
(51) A61B 1/04 (2006.01)
A61B 10/04 (2006.01)
G01J 3/45 (2006.01)
G01N 21/63 (2006.01)
(21) 382568
(22) 2007 06 06
(72) GIBIŃSKI PAWEŁ, Katowice (PL); KUBICA WINCENTY, Bytom (PL);
WOŹNICA TOMASZ, Mysłowice (PL); OPILSKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL);
MACIAK ERWIN, Gliwice (PL); URBAŃCZYK MARIAN,
Przyszowice (PL); PUSTELNY TADEUSZ, Gliwice (PL); SIEROŃ
ALEKSANDER, Katowice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM, Zabrze (PL)
(54) System do widmowej analizy promieniowania widzialnego
B1 (11) 215248
(41) 2013 03 18
(51) A61B 19/00 (2006.01)
B25J 5/02 (2006.01)
F16M 11/06 (2006.01)
(21) 396269
(22) 2011 09 08
(72) PIOTROWSKI MARCIN, Warszawa (PL); WYLEŻOŁ MARIUSZ,
Warszawa (PL); DEREŃ MIROSŁAW, Warszawa (PL); POMASKI
PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa (PL)
(54) Manipulator do wspomagania operacji chirurgicznych
B1 (11) 215250
(41) 2012 10 22
(51) A61F 2/90 (2013.01)
A61F 2/94 (2013.01)
A61F 2/86 (2013.01)
A61F 2/06 (2013.01)
(21) 394500
(22) 2011 04 11
(72) KOPIAS KAZIMIERZ, Chechło Drugie (PL); STRUSZCZYK MARCIN
HENRYK, Łódź (PL); WIATER ZBIGNIEW, Łódź (PL); KOWALSKI
KRZYSZTOF, Łódź (PL); MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW, Łódź (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania tabularnych protez małoinwazyjnych oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu
B1 (11) 215292
(41) 2011 12 05
(51) A61F 7/00 (2006.01)
A61H 33/06 (2006.01)
(21) 391312
(22) 2010 05 24
(72) ŁUKOWSKI MAREK, Poznań (PL)
(73) ŁUKOWSKI MAREK, Poznań (PL)
(54) Komora krioterapeutyczna, zwłaszcza do terapii całego ciała
B1 (11) 215240
(41) 2011 05 09
(51) A61G 15/00 (2006.01)
(21) 389446
(22) 2009 11 02
(72) KORNECKA FRANCISZKA JANINA, Kraków (PL)
(73) KORNECKA FRANCISZKA JANINA, Kraków (PL)
(54) Siedzisko porodowe
B1 (11) 215352
(41) 2009 11 09
(51) A61K 8/44 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 385082
(22) 2008 04 30
(72) BORAWSKA MARIA H., Białystok (PL); CZECHOWSKA SYLWIA
K., Białystok (PL); MARKIEWICZ RENATA, Białystok (PL); NAZARUK
JOLANTA, Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Układ konserwujący do kosmetyków
B1 (11) 215239
(41) 2011 01 31
(51) A61K 8/73 (2006.01)
A61K 31/722 (2006.01)
(21) 388581
(22) 2009 07 21
(72) ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); SIKORA MAGDALENA,
Łódź (PL); WOLIŃSKA KATARZYNA, Warszawa (PL); MAJEWSKA
MAŁGORZATA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób przygotowania komponenta dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, z okrywy chitynowej skorupiaków
morskich
B1 (11) 215238
(41) 2010 08 30
(51) A61K 8/97 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
(21) 387362
(22) 2009 02 27
(72) ŚMIGIELSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); SIKORA MAGDALENA,
Łódź (PL); KROSOWIAK KRZYSZTOF, Łódź (PL); WOLIŃSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób przygotowania świeżego komponenta roślinnego przeznaczonego do preparatów kosmetycznych i farmaceutycznych
B1 (11) 215220
(41) 2005 11 28
(51) A61K 9/12 (2006.01)
A61K 31/352 (2006.01)
(21) 375224
(22) 2003 08 14
(30) 0218930.6
2002 08 14
GB
10/218,989
2002 08 14
US
(86) 2003 08 14
PCT/GB03/03574
(87) 2004 02 26
WO04/016246
(72) WHITTLE BRIAN ANTHONY, Hornsea (GB)
(73) GW PHARMA LIMITED, Salisbury (GB)
(54) Ciekły preparat farmaceutyczny
B1 (11) 215262
(51) A61K 9/70 (2006.01)
(21) 376917

(41) 2006 01 09
(22) 2003 11 04
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10252726.1
2002 11 13
DE
2003 11 04
PCT/EP03/12272
2004 05 27
WO04/043426
KRUMME MARKUS, Neuwied (DE)
LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG, Andernach (DE)
System terapeutyczny w postaci błony

B1 (11) 215235
(41) 2004 07 26
(51) A61K 31/55 (2006.01)
A61K 31/4523 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
(21) 357827
(22) 2001 04 07
(30) 10018401.4
2000 04 13
DE
(86) 2001 04 07
PCT/EP01/04034
(87) 2001 10 25
WO01/78699
(72) DÄMMGEN JÜRGEN, Ochsenhausen (DE); GUTH BRIAN,
Warthausen (DE); SEIDLER RANDOLPH, Mittelbiberach (DE)
(73) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & Co.KG, Ingelheim
am Rhein (DE)
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca cylobradynę
B1 (11) 215226
(41) 2004 10 04
(51) A61K 31/165 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
(21) 361425
(22) 2001 10 11
(30) 60/239,490
2000 10 11
US
(86) 2001 10 11
PCT/US01/31904
(87) 2002 04 18
WO02/30414
(72) JACOBS MARTIN J., West Chester (US); MCINTYRE BRADLEY T.,
Thorndale (US); PATEL PIYUSH R., Wallingford (US)
(73) CEPHALON, INC., West Chester (US)
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca związek modafinilu,
sposób jej wytwarzania oraz jej zastosowanie
B1 (11) 215221
(41) 2005 06 13
(51) A61K 31/196 (2006.01)
A61K 31/195 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 371426
(22) 2003 04 16
(30) MI2002A000986
2002 05 10
IT
(86) 2003 04 16
PCT/EP03/04044
(87) 2003 11 20
WO03/094905
(72) PINZA MARIO, Corsico (IT)
(73) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F.
S.P.A., Rzym (IT)
(54) Kompozycja oparta na diklofenaku do miejscowego leczenia
zaburzeń części ustnej jamy gardła
B1 (11) 215266
(41) 2005 02 07
(51) A61K 31/365 (2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
(21) 366890
(22) 2002 05 29
(30) 01113793.2
2001 06 06
EP
(86) 2002 05 29
PCT/EP02/05889
(87) 2002 12 12
WO02/098412
(72) MAEDER KARSTEN, Freiburg (DE); MARTIN RAINER EUGEN,
Grenzach-Wyhlen (DE); RAAB SUSANNE, Leinfelden-Echterdingen
(DE); SCHEIBLER LUKAS CHRISTOPH, Augst (CH); SCHINDLER
THOMAS, Loerrach (DE); SCHROEDER MARCO, Schopfheim (DE)
(73) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Bazylea (CH)
(54) Środek farmaceutyczny zawierający orlistat i ester sacharozy
z kwasem tłuszczowym, jego zastosowanie, sposób jego wytwarzania oraz zestaw do leczenia otyłości
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B1 (11) 215307
(41) 2006 03 20
(51) A61K 31/381 (2006.01)
A61K 9/70 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
(21) 378243
(22) 2003 12 24
(30) 10261696.5
2002 12 30
DE
(86) 2003 12 24
PCT/EP03/14902
(87) 2004 07 15
WO04/058247
(72) BREITENBACH ARMIN, Leverkusen (DE)
(73) UCB Pharma GmbH, Monheim (DE)
(54) Matryca do poprzezskórnego aplikowania rotigotyny
[(-)-5,6,7,8-tetrahydro-6-[propylo-[2-(2-tienylo)-etylo]-amino-1naftolu], urządzenie do poprzezskórnego aplikowania zasady rotigotyny i zastosowanie urządzenia lub matrycy oraz sposób wytwarzania farmaceutycznej matrycy do poprzezskórnego aplikowania
rotigotyny
B1 (11) 215278
(41) 2011 06 20
(51) A61K 35/20 (2006.01)
A61K 35/54 (2006.01)
A61K 31/715 (2006.01)
A61P 13/00 (2006.01)
A61P 15/00 (2006.01)
(21) 389814
(22) 2009 12 08
(72) KALICKA DOROTA, Nowa Dęba (PL); GREGA TADEUSZ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Płyn serwatkowy do higieny intymnej kobiet
B1 (11) 215347
(41) 2007 06 25
(51) A61K 35/26 (2006.01)
C12N 5/078 (2010.01)
C12N 5/02 (2006.01)
(21) 378431
(22) 2005 12 14
(72) WOŹNIEWICZ BOGDAN MARIAN, Warszawa (PL); SAWICKI
ANDRZEJ ZDZISŁAW, Magdalenka (PL); SAWICKI PIOTR ANDRZEJ,
Magdalenka (PL)
(73) WOŹNIEWICZ BOGDAN MARIAN, Warszawa (PL); SAWICKI
ANDRZEJ ZDZISŁAW, Magdalenka (PL); SAWICKI PIOTR ANDRZEJ,
Magdalenka (PL)
(54) Sposób wytwarzania preparatu komórek grasicy ludzkiej do rekonstrukcji centralnego narządu immunologicznego u ludzi pozbawionych grasicy lub w stanach wyczerpania immunologicznego
B1 (11) 215257
(41) 2006 02 06
(51) A61K 39/12 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 377710
(22) 2003 12 18
(30) 60/435,035
2002 12 20
US
60/496,653
2003 08 20
US
(86) 2003 12 18
PCT/EP03/14562
(87) 2004 07 08
WO04/056389
(72) DUBIN GARY, King of Prussia (US); INNIS BRUCE, King of
Prussia (US); SLAOUI MONCEF MOHAMMED, King of Prussia (US);
WETTENDORFF MARTINE ANNE CECILE, Rixensart (BE)
(73) GlaxoSmithKline BIOLOGICALS S.A., Rixensart (BE)
(54) Zastosowanie kompozycji zawierającej VLP HPV 16 i HPV 18
oraz kompozycja szczepionkowa
B1 (11) 215263
(51) A61K 39/395 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)
(21) 372306
(30) 60/360,134
60/374,501
(86) 2003 02 25

(41) 2005 07 11
(22) 2003 02 25
2002 02 25
US
2002 04 23
US
PCT/US03/05421
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(87) 2003 09 04
WO03/072040
(72) TAYLOR JULIE, San Francisco (US); YEDNOCK TED A., Forest
Knolls (US)
(73) ELAN PHARMACEUTICALS, INC., South San Francisco (US)
(54) Kompozycja do przewlekłego leczenia patologicznego zapalenia i zastosowanie natalizumabu lub jego immunologicznie aktywnego fragmentu do wytwarzania leku
B1 (11) 215328
(41) 2011 05 23
(51) A61L 2/00 (2006.01)
A61L 2/04 (2006.01)
(21) 389577
(22) 2009 11 16
(72) NAWROCKI BOLESŁAW, Żnin (PL)
(73) NAWROCKI BOLESŁAW, Żnin (PL)
(54) Sterylizator pionowy zwłaszcza do produkcji pasz
B1 (11) 215310
(41) 2011 05 09
(51) A61M 5/315 (2006.01)
A61M 5/24 (2006.01)
(21) 389427
(22) 2009 10 30
(72) STEFŃSKI ADAM, Gniezno (PL)
(73) COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Automatyczny aplikator, zwłaszcza do insuliny
B1 (11) 215197
(41) 2010 04 26
(51) A61N 1/30 (2006.01)
A61M 35/00 (2006.01)
A61N 5/067 (2006.01)
(21) 386270
(22) 2008 10 13
(72) DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn (PL)
(73) DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn (PL)
(54) Urządzenie do pozaustrojowej, interferencyjnej modyfikacji
właściwości leków i ich przenikania przez skórę
B1 (11) 215229
(41) 2009 01 19
(51) A62C 35/20 (2006.01)
A62C 27/00 (2006.01)
E03B 9/04 (2006.01)
(21) 382866
(22) 2007 07 09
(72) PARZYŃSKI MAREK, Głogów (PL)
(73) PLAST-ZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin (PL)
(54) Element złączny hydrantu i osprzętu pożarniczego
B1 (11) 215353
(41) 2013 02 04
(51) A63B 69/18 (2006.01)
A63B 69/00 (2006.01)
(21) 395841
(22) 2011 08 02
(72) SMOŁKA PIOTR, Wrocław (PL)
(73) SMOŁKA PIOTR, Wrocław (PL)
(54) Symulator narciarski
B1 (11) 215184
(41) 2011 06 20
(51) A63B 69/38 (2006.01)
(21) 389827
(22) 2009 12 08
(72) LEŚNIEWICZ MIKOŁAJ, Śrem (PL)
(73) LEŚNIEWICZ BOGUMIŁA FIRMA WIELOBRANŻOWA, Śrem (PL)
(54) Urządzenie do nauki odbijania piłki tenisowej oraz do wykształcenia prawidłowego odruchu i prawidłowej postawy osoby ćwiczącej grę w tenisa ziemnego
B1 (11) 215368
(41) 2012 02 27
(51) A63G 19/12 (2006.01)
A63B 69/04 (2006.01)
(21) 392157
(22) 2010 08 18
(72) PIEKARCZYK JERZY, Szczecin (PL)
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(73) PIEKARCZYK JERZY, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie do bujania wykorzystujące ruch wahadłowy, zwłaszcza dla zabawek
B1 (11) 215362
(41) 2011 09 26
(51) A63G 31/14 (2006.01)
B60P 3/32 (2006.01)
(21) 390735
(22) 2010 03 16
(72) STASIAK MAREK, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) STASIAK MAREK, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Pawilon rozrywkowy
B1 (11) 215354
(41) 2011 03 14
(51) B01F 5/06 (2006.01)
B01F 15/02 (2006.01)
(21) 388907
(22) 2009 08 28
(72) LIMANOWSKI JAN, Klebark Mały (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Mieszadło statyczne dwukanałowe symetryczne
B1 (11) 215194
(41) 2012 11 05
(51) B01F 5/06 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
(21) 394732
(22) 2011 05 02
(72) ŁUKASIK KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Zawór homogenizujący
B1 (11) 215201
(41) 2010 10 11
(51) B01F 7/18 (2006.01)
(21) 387752
(22) 2009 04 09
(72) KORDAS MARIAN, Góralice (PL); MASIUK STANISŁAW,
Szczecin (PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL); MURDZIA EDWARD,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszadło do płynów
B1 (11) 215355
(41) 2011 04 26
(51) B01F 11/00 (2006.01)
B06B 1/00 (2006.01)
B03B 5/06 (2006.01)
(21) 389250
(22) 2009 10 12
(72) SUJKA ANDRZEJ, Zalesie (PL); DORUCHOWSKI GRZEGORZ,
Skierniewice (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Urządzenie potrząsające
B1 (11) 215186
(41) 2004 09 20
(51) B01J 20/22 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
B01J 20/06 (2006.01)
B01J 20/32 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
B01J 37/00 (2006.01)
(21) 360945
(22) 2001 09 19
(30) 09/663,966
2000 09 19
US
(86) 2001 09 19
PCT/US01/29267
(87) 2002 03 28
WO02/24326
(72) SCRANTON DELBERT C. JR., Chesterfield (US); BRAGA
THOMAS G., St. Louis (US); JOHNSON ALAN D., Collinsville (US);
SAMUELS ALVIN, Nowy Orlean (US)
(73) M-I L.L.C., Chesterfield (US)
(54) Sprasowana kompozycja cząstek tlenku metalu do usuwania
związków siarki z płynów, sposób usuwania związków siarki z płynu,
oraz sposób formowania cząstek sprasowanej kompozycji
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B1 (11) 215286
(41) 2010 12 20
(51) B01J 35/02 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 23/755 (2006.01)
B01J 23/42 (2006.01)
(21) 388260
(22) 2009 06 15
(72) ISKRA ANTONI, Poznań (PL); CIAŁKOWSKI MICHAŁ, Mosina (PL);
GIERSIG MICHAŁ, Berlin (DE); KEMPA KRZYSZTOF, Chestnut Hill (US)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Reaktor katalityczny oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 215213
(41) 2010 06 21
(51) B03D 1/16 (2006.01)
(21) 386763
(22) 2008 12 10
(72) KOMOROWSKI JERZY, Gliwice (PL); GRAMAŁA JAN,
Gliwice (PL); WIENIEWSKI ANDRZEJ, Szałsza (PL); ZACHARIASZ
TOMASZ, Gliwice (PL); SZCZERBA EDWARD, Gliwice (PL); ŚMIESZEK
ZBIGNIEW, Gliwice (PL); MYCZKOWSKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL);
KOMOROWSKI JERZY, Gliwice (PL); GRAMAŁA JAN, Gliwice (PL);
WIENIEWSKI ANDRZEJ, Szałsza (PL); ZACHARIASZ TOMASZ,
Gliwice (PL); SZCZERBA EDWARD, Gliwice (PL); ŚMIESZEK
ZBIGNIEW, Gliwice (PL); MYCZKOWSKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(54) Aerator, zwłaszcza maszyny flotacyjnej
B1 (11) 215370
(41) 2012 11 05
(51) B05B 3/12 (2006.01)
B05B 17/08 (2006.01)
(21) 394716
(22) 2011 04 29
(72) GUTKOWSKI JAN, Leszno (PL)
(73) GUTKOWSKI JAN FIRMA GUTKOWSKI, Leszno (PL)
(54) Przegub rurowy sferyczny
B1 (11) 215183
(41) 2012 01 16
(51) B08B 9/043 (2006.01)
E03F 9/00 (2006.01)
E03C 1/302 (2006.01)
(21) 391795
(22) 2010 07 12
(72) MICHALCZYK KRZYSZTOF, Koluszki (PL)
(73) MICHALCZYK KRZYSZTOF, Koluszki (PL)
(54) Urządzenie do udrażniania przewodów kanalizacyjnych
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(87) 2008 12 18
WO08/154196
(72) PILE JAMES D., Farmington (US)
(73) SAN JUAN COAL COMPANY, Farmington (US)
(54) Sposób i końcówka wiertła do wytwarzania śrubowego rowka
w wierconym otworze kształtowanym w warstwie podłoża
B1 (11) 215284
(41) 2011 01 03
(51) B23D 45/10 (2006.01)
B27B 7/04 (2006.01)
(21) 388340
(22) 2009 06 22
(72) WASIELEWSKI ROMAN, Tczew (PL); ORŁOWSKI KAZIMIERZ,
Tczew (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób mocowania pił na przecinarkach tarczowych
B1 (11) 215272
(41) 2010 10 11
(51) B23D 63/20 (2006.01)
B27B 33/06 (2006.01)
(21) 387625
(22) 2009 03 28
(72) KLEPUSZEWSKI JAN, Ostrołęka (PL)
(73) KLEPUSZEWSKA GRAŻYNA QSGS TECHNOLOGY, Ostrołęka (PL)
(54) Sposób wytwarzania piły taśmowej i piła taśmowa o przedłużonej trwałości
B1 (11) 215207
(41) 2010 05 10
(51) B23K 35/26 (2006.01)
(21) 386445
(22) 2008 11 05
(72) MISSOL WITOLD, Gliwice (PL); ŚMIESZEK ZBIGNIEW, Gliwice
(PL); WOCH MIECZYSŁAW, Gliwice (PL); KSIĘŻAREK STANISŁAW,
Gliwice (PL); KARPIŃSKI MARCIN, Przemyśl (PL); BUKAT KRYSTYNA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Spoiwo lutownicze bezołowiowe
B1 (11) 215297
(41) 2010 05 10
(51) B23Q 16/08 (2006.01)
(21) 386440
(22) 2008 11 05
(72) STANIEK ROMAN, Poznań (PL); MYSZKOWSKI ADAM,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Stół obrotowy z tłumikiem magnetoreologicznym

B1 (11) 215331
(41) 2011 09 12
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C02F 11/18 (2006.01)
C04B 18/30 (2006.01)
(21) 390645
(22) 2010 03 08
(72) DUDA JERZY, Opole (PL)
(73) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa (PL)
(54) Sposób utylizacji osadów ściekowych w procesie wytwarzania
klinkieru cementowego i układ do utylizacji osadów ściekowych
w procesie wytwarzania klinkieru cementowego

B1 (11) 215333
(41) 2008 12 08
(51) B25B 23/08 (2006.01)
B25B 21/00 (2006.01)
E01B 7/00 (2006.01)
(21) 385288
(22) 2008 05 28
(30) 11/756,705
2007 06 01
US
(72) JUNKERS JOHN K., Saddle River (US)
(73) Junkers John K., Saddle River (US)
(54) Sposób zaciskania nakrętki łącznika na płycie skrzyżowań kolejowych za pomocą narzędzia skrętnego i narzędzie skrętne do
zaciskania nakrętki, na płycie skrzyżowań kolejowych

B1 (11) 215196
(41) 2010 09 13
(51) B23B 39/14 (2006.01)
B23B 45/14 (2006.01)
(21) 387417
(22) 2009 03 06
(72) MALIK RYSZARD, Kowary (PL)
(73) MALIK RYSZARD, Kowary (PL)
(54) Przyrząd do zamocowania wiertarki

B1 (11) 215296
(41) 2010 05 10
(51) B25J 15/06 (2006.01)
(21) 386441
(22) 2008 11 05
(72) MYSZKOWSKI ADAM, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Manipulator pneumatyczny z hamulcami magnetoreologicznymi

B1 (11) 215329
(51) B23B 51/08 (2006.01)
E21B 10/32 (2006.01)
(21) 390542
(30) 11/758,913
(86) 2008 06 02

B1 (11) 215356
(51) B29C 33/62 (2006.01)
B29C 33/60 (2006.01)
B29C 33/56 (2006.01)
C08L 91/00 (2006.01)
(21) 390429

(41) 2010 10 25
(22) 2008 06 02
2007 06 06
US
PCT/US08/65473

(41) 2011 08 16

(22) 2010 02 11
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(72) GÓRSKI WIESŁAW, Warszawa (PL); JÓŹWIK KRZYSZTOF,
Konin (PL); OJRZANOWSKA JANINA, Konin (PL)
(73) BIO-ECO-BET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krągola (PL)
(54) Emulsja olejowo-wodna do uwalniania betonu z form
B1 (11) 215324
(41) 2010 06 21
(51) B29C 45/00 (2006.01)
B29C 45/33 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
E03F 5/08 (2006.01)
(21) 389317
(22) 2009 10 20
(72) KACZMARCZYK TADEUSZ, Świdnica (PL)
(73) CAPRICORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciernie (PL)
(54) Sposób wytwarzania wywietrznika z tworzywa sztucznego,
forma do wytwarzania wywietrznika z tworzywa sztucznego oraz
wywietrznik
B1 (11) 215283
(41) 2011 01 31
(51) B60S 13/00 (2006.01)
B66F 5/02 (2006.01)
(21) 388646
(22) 2009 07 27
(72) WAWER MAREK, Warszawa (PL); JAKUBCZYK RAFAŁ,
Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Podnośnik wózkowy do zawracania motocykli w garażach
B1 (11) 215358
(41) 2012 03 26
(51) B61F 9/00 (2006.01)
B61F 7/00 (2006.01)
(21) 392376
(22) 2010 09 13
(72) MADEJ JERZY, Sulejówk (PL); MEDWID MARIAN, Poznań (PL);
MERKISZ JERZY, Poznań (PL); STAWECKI WŁODZIMIERZ, Swarzędz
(PL)
(73) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54) Zestaw kół biegowych z obcymi obrzeżami rolkowymi dla systemu przestawczego o zmiennej szerokości toru kolejowego
B1 (11) 215217
(41) 2010 06 21
(51) B61L 7/08 (2006.01)
(21) 386807
(22) 2008 12 15
(72) CYGOŃ PIOTR, Cieszyn (PL); MALCHAREK MARIAN,
Mysłowice (PL); PISAREK TOMASZ, Tychy (PL); KLICH BARTŁOMIEJ,
Żory (PL); FIEROCH DARIUSZ, Siemianowice Śląskie (PL); BARAN
JAN, Katowice (PL); ZBRONIEC ELŻBIETA, Imielin (PL); SPYRKA
KRZYSZTOF, Siemianowice Śląskie (PL); OKAJ ANDRZEJ,
Katowice (PL); DZIEWIOR ADAM, Katowice (PL); RZYTKA SZYMON,
Chorzów (PL)
(73) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Układ powiązania urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej ze stacyjnymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym
B1 (11) 215378
(41) 2010 06 07
(51) B61L 29/24 (2006.01)
B61L 29/00 (2006.01)
(21) 386596
(22) 2008 11 25
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); BUDZYŃSKI GUSTAW,
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i układ ostrzegania dla przejazdów kolejowych
B1 (11) 215308
(51) B63B 25/16 (2006.01)
B63B 3/68 (2006.01)
(21) 377988

(41) 2006 05 15
(22) 2005 11 08
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(30) 04 11966
2004 11 10
FR
(72) DHELLEMMES JACQUES, Versailles (FR); MICHALSKI PIERRE,
Le Havre (FR); LE GRATIET JEAN-CLAUDE, Adaimville (FR)
(73) GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ, Saint-Remy-Les-Chevreuse (FR)
(54) Zbiornik szczelny i izolowany cieplnie montowany zwłaszcza
na konstrukcji pływającej oraz konstrukcja pływająca
B1 (11) 215382
(41) 2009 05 25
(51) B63H 16/20 (2006.01)
(21) 383798
(22) 2007 11 19
(72) LATACZ MICHAŁ, Śledziejowice (PL)
(73) LATACZ MICHAŁ, Śledziejowice (PL)
(54) Dwukadłubowa jednostka pływająca
B1 (11) 215306
(41) 2006 07 24
(51) B64C 11/06 (2006.01)
F03D 1/06 (2006.01)
(21) 379166
(22) 2004 06 10
(30) 03388045.1
2003 06 12
EP
(86) 2004 06 10
PCT/DK04/00405
(87) 2004 12 23
WO04/110862
(72) SCHYTT-NIELSEN RUNE, Them (DK); SØRENSEN FLEMMING,
Svendborg (DK)
(73) SSP TECHNOLOGY A/S, Broby (DK)
(54) Sposób wytwarzania nasady łopaty turbiny wiatrowej
B1 (11) 215321
(41) 2011 12 05
(51) B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/20 (2006.01)
B60P 3/22 (2006.01)
(21) 391398
(22) 2010 05 31
(72) LISOWSKI EDWARD, Kraków (PL)
(73) LISOWSKI EDWARD, Kraków (PL)
(54) Stelaż kontenerowy zbiorników cylindrycznych, zwłaszcza dużej
intermodalnej cysterny
B1 (11) 215291
(41) 2009 12 07
(51) B65G 1/14 (2006.01)
B65D 19/32 (2006.01)
(21) 385284
(22) 2008 05 28
(72) MIŁKOWSKI BOGUMIŁ, Gdańsk (PL); LEWANDOWSKI DARIUSZ,
Warszawa (PL); TOBOROWICZ ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) INVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Paleta do transportowania i magazynowania preform do wytwarzania pojemników z tworzywa sztucznego
B1 (11) 215363
(41) 2011 09 12
(51) B66B 9/08 (2006.01)
B62B 9/02 (2006.01)
E04F 11/00 (2006.01)
(21) 390628
(22) 2010 03 05
(72) MIECHOWICZ SŁAWOMIR, Borek Nowy (PL); FUDALI PAWEŁ,
Rzeszów (PL)
(73) PRO-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Dęba (PL)
(54) Nastawna rampa do pokonywania przeszkód poprzecznych
B1 (11) 215361
(41) 2011 09 26
(51) B66F 7/24 (2006.01)
B60P 3/07 (2006.01)
B60S 13/00 (2006.01)
(21) 390826
(22) 2010 03 25
(72) ZALEWSKI KRYSTIAN, Warszawa (PL); STAWIARSKI DARIUSZ,
Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Specjalizowane urządzenie do transportu samochodów
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B1 (11) 215327
(41) 2011 09 26
(51) C01B 17/20 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 390777
(22) 2010 03 22
(72) STECHMAN MARTA, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH ODDZIAŁ CHEMII
NIEORGANICZNEJ ICHN W GLIWICACH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania siarczkowych opóźniaczy palenia
B1 (11) 215322
(41) 2011 11 07
(51) C01B 31/30 (2006.01)
C22C 29/10 (2006.01)
C22C 26/00 (2006.01)
B01J 3/06 (2006.01)
B22F 7/06 (2006.01)
(21) 391116
(22) 2010 04 30
(72) ROZMUS MARCIN, Trzebinia (PL); JAWORSKA LUCYNA,
Kraków (PL); PUTYRA PIOTR, Kraków (PL); STOBIERSKI LUDOSŁAW,
Kraków (PL); KLIMCZYK PIOTR, Skawina (PL); KALINKA ANDRZEJ,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA, Kraków (PL)
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W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania dwuskładnikowego kleju poliuretanowego

Nr 11/2013

B1 (11) 215311
(41) 2011 11 21
(51) C09K 8/528 (2006.01)
C09K 8/74 (2006.01)
E21B 43/27 (2006.01)
(21) 394634
(22) 2011 04 20
(72) KASZA PIOTR, Krosno (PL); CZUPSKI MAREK, Iwonicz (PL);
BIAŁY ELŻBIETA, Krosno (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU, Kraków (PL)
(54) Ciecz kwasująca na bazie emulsji kwasowo-ropnej
B1 (11) 215287
(41) 2011 04 26
(51) C10G 7/06 (2006.01)
(21) 393078
(22) 2009 05 14
(30) 12/154011
2008 05 20
US
(86) 2009 05 14
PCT/IB09/05639
(87) 2009 11 26
WO09/141703
(72) COLYAR JAMES J., Newtown (US); DUDDY JOHN E., Langhorne
(US)
(73) IFP Energies nouvelles, Rueil-Malmaison (FR)
(54) Sposób konwersji ciężkiej pozostałości próżniowej i obróbki
destylatu próżniowego
B1 (11) 215254
(41) 2011 09 26
(51) C10G 25/00 (2006.01)
(21) 394608
(22) 2009 06 02
(30) 12/165,266
2008 06 30
US
(86) 2009 06 02
PCT/US09/45892
(87) 2010 01 07
WO/10/002533
(72) KULPRATHIPANJA SANTI, Des Plaines (US); FREY STANLEY J.,
Des Plaines (US); WILLIS RICHARD R., Des Plaines (US); KNIGHT LISA
M., Des Plaines (US)
(73) UOP LLC, Des Plaines (US)
(54) Sposób adsorbcyjnego wydzielania meta-ksylenu z mieszaniny zawierającej co najmniej jeden inny węglowodór C8alkiloaromatyczny
B1 (11) 215253
(41) 2011 07 18
(51) C10G 25/03 (2006.01)
(21) 393468
(22) 2009 06 17
(30) 12/146901
2008 06 26
US
12/146975
2008 06 26
US
(86) 2009 06 17
PCT/US09/47580
(87) 2009 12 30
WO09/158242
(72) BRESLER LEONID, Des Plaines (US); FREY STANLEY J., Des
Plaines (US)
(73) UOP LLC, Des Plaines (US)
(54) Sposób do wydzielania para-ksylenu z mieszaniny węglowodorów aromatycznych C8 i C9 i aparatura do wydzielania para-ksylenu
z mieszaniny węglowodorów aromatycznych C8 i C9
B1 (11) 215313
(41) 2012 06 04
(51) C10G 65/02 (2006.01)
(21) 397478
(22) 2009 03 05
(86) 2009 03 05
PCT/US09/36129
(87) 2010 09 10
WO10/101571
(72) RAM SANJEEV, Bloomfield (US); GAMI AJAYKUMAR C.,
Bloomfield (US); WOODLE GUY B., Des Plaines (US)
(73) UOP LLC, Des Plaines (US); LUMMUS TECHNOLOGY, INC.,
Bloomfield (US)
(54) Sposób katalitycznego odwodorniania surowca C3+ węglowodorowego
B1 (11) 215255
(41) 2011 01 03
(51) C10J 3/20 (2006.01)
(21) 391696
(22) 2010 06 30
(30) 12/494,434
2009 06 30
US
(72) DINU CONSTANTIN, Katy (US); CORRY JUDETH BRANNON,
Manvel (US); STOREY JAMES MICHAEL, Houston (US); RICO DENISE
MARIE, Houston (US); ZHAO RICHARD L., Chicago (US)

Nr 11/2013
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(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Generator gazowy
B1 (11) 215288
(41) 2011 03 28
(51) C10K 1/08 (2006.01)
(21) 392506
(22) 2010 09 24
(30) 12/566,613
2009 09 24
US
(72) OPPENHEIM JUDITH PAULINE, Houston (US); MAZUMDAR
ANINDRA, Houston (US)
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Układ chłodzący, zwłaszcza dla elektrowni
B1 (11) 215280
(41) 2011 03 28
(51) C10L 5/04 (2006.01)
C10L 5/14 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
(21) 388828
(22) 2009 09 21
(72) KUBECKI MICHAŁ, Chęciny (PL); WYSOCKI JAROSŁAW, Kielce (PL)
(73) ENERBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tczew (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulatu z biomasy z wykorzystaniem
naturalnego lepiszcza oraz instalacja do wytwarzania granulatu
z biomasy z wykorzystaniem naturalnego lepiszcza
B1 (11) 215348
(41) 2011 07 04
(51) C10M 175/00 (2006.01)
B01D 36/02 (2006.01)
(21) 390021
(22) 2009 12 23
(72) WINIARSKI ANDRZEJ, Radom (PL); ROGOŚ ELŻBIETA, Radom (PL);
ŁUKASIEWICZ PAWEŁ, Stężyca (PL); STĘPIEŃ ANDRZEJ, Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) Urządzenie do uzdatniania trudnopalnych cieczy hydraulicznych
B1 (11) 215281
(41) 2011 02 28
(51) C11B 1/10 (2006.01)
A23J 7/00 (2006.01)
A61K 35/54 (2006.01)
(21) 388803
(22) 2009 08 14
(72) RYSZKA FLORIAN, Sosnowiec (PL); DOLIŃSKA BARBARA,
Katowice (PL)
(73) RYSZKA FLORIAN BIOCHEFA FARMACEUTYCZNY ZAKŁAD
NAUKOWO-PRODUKCYJNY, Sosnowiec (PL)
(54) Ekstrakcja lipidów żółtka jaj
B1 (11) 215312
(41) 2013 01 07
(51) C11B 3/00 (2006.01)
(21) 395523
(22) 2011 07 04
(72) URBANIAK JAROSŁAW, Poznań (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób stabilizowania oleju roślinnego
B1 (11) 215214
(41) 2011 10 10
(51) C12G 3/02 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12C 11/09 (2006.01)
C12N 11/02 (2006.01)
C12N 11/10 (2006.01)
(21) 390917
(22) 2010 04 06
(72) SROKA PAWEŁ, Kraków (PL); TUSZYŃSKI TADEUSZ, Kraków
(PL); SATORA PAWEŁ, Kraków (PL); TARKO TOMASZ, Wieliczka (PL);
DUDA-CHODAK ALEKSANDRA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie biopolimerów w procesie fermentacji etanolowej brzeczek i nastawów wysokocukrowych w produkcji napojów
alkoholowych, zwłaszcza miodów pitnych
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B1 (11) 215237
(41) 2006 01 23
(51) C12N 1/04 (2006.01)
A61K 39/13 (2006.01)
A61K 39/295 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
(21) 377170
(22) 2003 10 30
(30) 0225520.6
2002 11 01
GB
0225532.1
2002 11 01
GB
0225543.8
2002 11 01
GB
0317381.2
2003 07 24
GB
0317380.4
2003 07 24
GB
0317371.3
2003 07 24
GB
(86) 2003 10 30
PCT/EP03/12191
(87) 2004 05 13
WO04/039417
(72) MAYERESSE YVES, Rixensart (BE)
(73) GlaxoSmithKline BIOLOGICALS S.A., Rixensart (BE)
(54) Sposób konserwacji środka czynnego, ciecz o wysokiej lepkości,
immunogenna kompozycja lub szczepionka, oraz sposób wytwarzania szczepionki
B1 (11) 215234
(41) 2004 04 05
(51) C12N 5/00 (2006.01)
C12N 5/07 (2010.01)
(21) 355233
(22) 2000 09 27
(30) A1659/99
1999 09 28
AT
(86) 2000 09 27
PCT/EP00/09453
(87) 2001 04 05
WO01/23527
(72) REITER MANFRED, Wiedeń (AT); MUNDT WOLFGANG,
Wiedeń (AT); DORNER FRIEDRICH, Wiedeń (AT); GRILLBERGER
LEOPOLD, Wiedeń (AT); MITTERER ARTUR, Orth/Donau (AT)
(73) BAXTER AKTIENGESELLSCHAFT, Wien (AT)
(54) Wolne od białka zwierzęcego i wolne od surowicy podłoże do
hodowania komórek ssaka, zastosowanie podłoża, sposób hodowania komórek, sposób wytwarzania rekombinowanego czynnika krwi,
kompozycja hodowli komórkowej i sposób wytwarzania podłoża
B1 (11) 215285
(41) 2009 09 14
(51) C12N 9/02 (2006.01)
C12N 9/06 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 15/53 (2006.01)
C12N 15/63 (2006.01)
C12N 5/10 (2006.01)
C12N 11/08 (2006.01)
C07K 17/08 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
(21) 387691
(22) 2006 04 11
(30) 60/670,573
2005 04 11
US
(86) 2006 04 11
PCT/US06/13660
(87) 2006 10 19
WO06/110819
(72) HARTMAN JACOB, Holon (IL); MENDELOVITZ SIMONA,
Ramat Aviv (IL)
(73) SAVIENT PHARMACEUTICALS INC., East Brunswick (US)
(54) Wyizolowana, skrócona ssacza urykaza, obejmujący ją koniugat
glikol polietylenowy-urykaza, sposób jej wytwarzania, zawierająca
ją kompozycja farmaceutyczna i jej zastosowanie oraz kodujący
urykazę wyizolowany kwas nukleinowy, jego wektor i obejmująca
go komórka gospodarza
B1 (11) 215256
(41) 2012 01 16
(51) C12P 19/12 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
(21) 391773
(22) 2010 07 07
(72) MAKAREWICZ MAŁGORZATA, Kraków (PL); TUSZYŃSKI
TADEUSZ, Kraków (PL); SROKA PAWEŁ, Kraków (PL)
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(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania drożdży piekarskich zawierających wewnątrzkomórkową trehalozę
B1 (11) 215332
(41) 2010 08 30
(51) C21C 7/00 (2006.01)
C22C 38/44 (2006.01)
(21) 387334
(22) 2009 02 25
(72) GŁOWNIA JAN, Kraków (PL); KALANDYK BARBARA, Kraków (PL);
SOBULA SEBASTIAN, Janowice (PL); GÓRNIOK JÓZEF, Zabrze (PL);
SZCZYPKOWSKI DANIEL, Zabrze (PL); PROS ANDRZEJ, Zabrze (PL)
(73) GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania staliwa, zwłaszcza austenitycznego lub
ferrytyczno-austenitycznego
B1 (11) 215246
(41) 2010 10 25
(51) C21D 1/64 (2006.01)
(21) 389299
(22) 2009 10 16
(30) 202009005685.6
2009 04 16
DE
(72) SCHLAGER STEFAN LUDWIG, Hagen (DE)
(73) Schlager Industrieofenbau GmbH, Hagen (DE)
(54) Urządzenie hartujące lub ochładzające
B1 (11) 215359
(41) 2011 10 24
(51) C23C 22/00 (2006.01)
(21) 391047
(22) 2010 04 23
(72) GIL ALEKSANDER, Chrzanów (PL); WYRWA JAN, Bochnia (PL);
RĘKAS MIECZYSŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób polepszenia żaroodporności wysokochromowych stopów żelaza
B1 (11) 215274
(41) 2010 08 30
(51) D04B 1/00 (2006.01)
(21) 387322
(22) 2009 02 23
(72) KOWALSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); KŁONOWSKA MAGDALENA,
Aleksandrów Kujawski (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Dzianina rządkowa z okrywą włókienną
B1 (11) 215340
(41) 2008 09 01
(51) D06B 13/00 (2006.01)
D06M 10/02 (2006.01)
(21) 381860
(22) 2007 02 28
(72) RUSZKOWSKI KAZIMIERZ, Łódź (PL); KOZŁOWSKI RYSZARD,
Poznań (PL); CZAPLICKI ZDZISŁAW, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH,
Poznań (PL)
(54) Sposób i urządzenie do intensyfikacji włókienniczych procesów
pralniczych
B1 (11) 215349
(41) 2010 10 11
(51) D06M 11/00 (2006.01)
D06M 11/42 (2006.01)
D06M 11/09 (2006.01)
D06M 11/32 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
(21) 387686
(22) 2009 04 02
(72) HUPKA JAN, Gdańsk (PL); ZALESKA ADRIANA, Gdańsk (PL);
ZIELIŃSKA ANNA, Włocławek (PL); KOZERA FRANCISZEK, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób impregnacji tkanin cząstkami nanosrebra
B1 (11) 215190
(41) 2012 01 02
(51) D06M 11/44 (2006.01)
D06M 11/36 (2006.01)
D06M 13/328 (2006.01)

Nr 11/2013

(21) 391577
(22) 2010 06 21
(72) TETERYCZ HELENA, Wrocław (PL); KARBOWNIK IWONA,
Łódź (PL); BYRCZEK MICHAŁ, Wrocław (PL); KOWALCZYK DOROTA,
Łódź (PL); HALEK GRZEGORZ, Krzyżowa Dolina (PL); HALEK
PATRYK, Krzyżowa Dolina (PL); WIŚNIEWSKI KAMIL, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób nanoszenia pokrycia antybakteryjnego na tkaninę poliestrową
B1 (11) 215191
(41) 2012 01 02
(51) D06M 11/44 (2006.01)
D06M 11/36 (2006.01)
D06M 13/328 (2006.01)
(21) 391578
(22) 2010 06 21
(72) TETERYCZ HELENA, Wrocław (PL); KARBOWNIK IWONA,
Łódź (PL); BYRCZEK MICHAŁ, Wrocław (PL); KOWALCZYK DOROTA,
Łódź (PL); HALEK GRZEGORZ, Krzyżowa Dolina (PL); HALEK
PATRYK, Krzyżowa Dolina (PL); WIŚNIEWSKI KAMIL, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób nanoszenia pokrycia antybakteryjnego na tkaninę poliamidową
B1 (11) 215192
(41) 2012 01 02
(51) D06M 11/44 (2006.01)
D06M 11/36 (2006.01)
D06M 13/328 (2006.01)
(21) 391579
(22) 2010 06 21
(72) TETERYCZ HELENA, Wrocław (PL); KARBOWNIK IWONA,
Łódź (PL); BYRCZEK MICHAŁ, Wrocław (PL); KOWALCZYK DOROTA,
Łódź (PL); HALEK GRZEGORZ, Krzyżowa Dolina (PL); HALEK
PATRYK, Krzyżowa Dolina (PL); WIŚNIEWSKI KAMIL, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób nanoszenia pokrycia antybakteryjnego na tkaninę polipropylenową
B1 (11) 215193
(41) 2012 01 02
(51) D06M 11/44 (2006.01)
D06M 11/36 (2006.01)
D06M 13/328 (2006.01)
(21) 391580
(22) 2010 06 21
(72) TETERYCZ HELENA, Wrocław (PL); KARBOWNIK IWONA,
Łódź (PL); BYRCZEK MICHAŁ, Wrocław (PL); KOWALCZYK DOROTA,
Łódź (PL); HALEK GRZEGORZ, Krzyżowa Dolina (PL); HALEK
PATRYK, Krzyżowa Dolina (PL); WIŚNIEWSKI KAMIL, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób nanoszenia pokrycia antybakteryjnego na dzianinę
B1 (11) 215319
(41) 2012 03 12
(51) D06M 15/61 (2006.01)
(21) 392258
(22) 2010 08 30
(72) PAŁASZYŃSKI RYSZARD, Łódź (PL)
(73) BORUTA SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób przetwarzania przędzy
B1 (11) 215222
(41) 2005 07 25
(51) D21H 21/48 (2006.01)
(21) 372420
(22) 2003 06 25
(30) 0214645.4
2002 06 25
GB
(86) 2003 06 25
PCT/GB03/02723
(87) 2003 12 31
WO04/01130
(72) HARD STEVEN JOHN, Chippenham (GB)
(73) DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED, Basingstoke (GB)
(54) Podkład włóknisty, dokument zawierający podkład włóknisty
oraz zawierający wiele arkuszy wykonanych z podkładu włóknistego
i sposób wytwarzania podkładu włóknistego
B1 (11) 215326
(51) E04B 1/12 (2006.01)

(41) 2011 10 24

Nr 11/2013

(21)
(72)
(73)
(54)
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E04B 1/61 (2006.01)
E04B 2/72 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
390979
(22) 2010 04 14
TUDZIARZ ZENON, Miłochowice (PL)
TUDZIARZ ZENON, Miłochowice (PL)
Panel strukturalny oraz element konstrukcyjny lub działowy

B1 (11) 215346
(41) 2006 09 04
(51) E04F 19/04 (2006.01)
(21) 379140
(22) 2006 03 07
(72) KOWALSKI MARIUSZ, Rudzienko (PL)
(73) KOWALSKI MARIUSZ, Rudzienko (PL)
(54) Listwa przypodłogowa
B1 (11) 215365
(41) 2012 06 18
(51) E04H 7/30 (2006.01)
B65D 88/08 (2006.01)
B65G 3/04 (2006.01)
(21) 393298
(22) 2010 12 15
(72) BRZOZOWSKI KRZYSZTOF, Pogórze (PL); PAWLIKOWSKI
MAREK, Pogórze (PL); NOWAKOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) RIELA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kartoszyno (PL)
(54) Silos do magazynowania materiałów sypkich
B1 (11) 215223
(41) 2007 12 10
(51) E05C 1/04 (2006.01)
E05B 15/10 (2006.01)
(21) 379798
(22) 2006 05 29
(72) ŚWIERK PIOTR, Mszana Dolna (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zasuwka blokująca, zwłaszcza do dachowych okien obrotowych, wykonanych z wielokomorowych elementów
B1 (11) 215309
(41) 2007 06 25
(51) E05C 17/28 (2006.01)
(21) 378423
(22) 2005 12 14
(72) GŁOGOWSKI JACEK, Mielno (PL)
(73) GŁOGOWSKI JACEK, Mielno (PL)
(54) Urządzenie do hamowania lub blokowania skrzydła sterowane
okuciem obwiedniowym
B1 (11) 215364
(41) 2012 07 02
(51) E06B 1/60 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
(21) 393550
(22) 2010 12 31
(72) MACHOWIEC ROBERT, Słupsk (PL)
(73) MACHOWIEC ROBERT, Słupsk (PL)
(54) Sposób wymiany okien
B1 (11) 215277
(41) 2011 09 26
(51) E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 390713
(22) 2010 03 15
(72) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(73) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(54) Układ napędowy zasłony zwijanej
B1 (11) 215360
(41) 2011 10 10
(51) E06B 11/02 (2006.01)
E05D 15/16 (2006.01)
(21) 390861
(22) 2010 03 29
(72) SKRZYPEK JERZY, Nowe Kramsko (PL); BABIRECKI WOJCIECH,
Zielona Góra (PL)
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(73) SKRZYPEK JERZY ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY, Nowe Kramsko (PL)
(54) Brama z przęsłem opuszczanym w zagłębienie w podłożu
B1 (11) 215242
(41) 2010 03 01
(51) E21B 33/03 (2006.01)
E21B 34/02 (2006.01)
(21) 385896
(22) 2008 08 18
(72) KOSZTOŁOWICZ JANUSZ, Sanok (PL); MAŁEK EUGENIUSZ,
Długie (PL)
(73) NAFTA-GAZ-SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok (PL)
(54) Głowica eksploatacyjna selektywna
B1 (11) 215199
(41) 2010 02 01
(51) E21C 27/32 (2006.01)
(21) 385713
(22) 2008 07 22
(72) JAWORSKI WALDEMAR, Tychy (PL); ŁUBKO JAN, Gliwice (PL)
(73) JAWORSKA DANIELA ZAKŁAD MONTAŻU URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH, Tychy (PL)
(54) Sposób i urządzenie do kontroli położenia kombajnu chodnikowego
B1 (11) 215293
(41) 2010 05 10
(51) E21D 11/15 (2006.01)
(21) 386450
(22) 2008 11 05
(72) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(73) BARECKI ZBIGNIEW ZBIGNIEW BARECKI, Gliwice (PL)
(54) Siatka opinkowa, zwłaszcza górnicza
B1 (11) 215344
(41) 2009 08 31
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(21) 384535
(22) 2008 02 22
(72) CIAŁKOWSKI BOGUSŁAW, Węgierska Górka (PL)
(73) CIAŁKOWSKI BOGUSŁAW, Węgierska Górka (PL)
(54) Jarzmo dolne do strzemion górniczych
B1 (11) 215343
(41) 2009 08 31
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(21) 384536
(22) 2008 02 22
(72) CIAŁKOWSKI BOGUSŁAW, Węgierska Górka (PL)
(73) CIAŁKOWSKI BOGUSŁAW, Węgierska Górka (PL)
(54) Jarzmo dolne do górniczych strzemion
B1 (11) 215338
(41)
(51) F03D 11/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
(21) 372112
(22)
(30) 10225288.2
(86) 2003 06 04
(87) 2003 12 18
(72) WOBBEN ALOYS, Aurich (DE)
(73) Wobben Aloys, Aurich (DE)
(54) Elektrownia wiatrowa

2005 07 11
2003 06 04
2002 06 07
DE
PCT/EP03/05812
WO03/104649

B1 (11) 215270
(41) 2010 01 04
(51) F15B 11/20 (2006.01)
B62D 133/00 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
(21) 385557
(22) 2008 06 30
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Zabrze (PL); WYROBEK EMIL, Gliwice (PL);
KALITA MAREK, Gliwice (PL); ROJEK PIOTR, Ruda Śląska (PL); BAŁAGA
DOMINIK, Gliwice (PL); RAWICKI NORBERT, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Automatyczny układ sekwencyjnej stabilizacji podwozia maszyny roboczej
B1 (11) 215212
(51) F15B 13/02 (2006.01)

(41) 2010 10 11
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(21)
(72)
(73)
(54)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

F16K 11/06 (2006.01)
F16K 31/14 (2006.01)
387735
(22) 2009 04 07
SZWAJCA TADEUSZ, Katowice (PL)
SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice (PL)
Układ hydrauliczny

B1 (11) 215232
(41) 2009 03 02
(51) F16F 15/03 (2006.01)
F16F 9/53 (2006.01)
(21) 383238
(22) 2007 08 31
(72) DATA ALFRED, Kraków (PL); DATA JAKUB, Zagórnik (PL)
(73) JAROMA SPÓŁKA AKCYJNA, Jarocin (PL)
(54) Amortyzator
B1 (11) 215276
(41) 2010 10 11
(51) F16H 9/10 (2006.01)
F16H 7/02 (2006.01)
F16H 9/04 (2006.01)
(21) 387725
(22) 2009 04 06
(72) PAWLĘTY TADEUSZ, Luboń (PL); KRAWIEC PIOTR, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Koło pasowe zębate
B1 (11) 215366
(41) 2011 05 09
(51) F16K 11/056 (2006.01)
F16K 11/087 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
(21) 392788
(22) 2010 10 28
(30) 102009051324.8
2009 10 29
DE
(72) REUTER MARTIN, Dachau (DE)
(73) MARCO SYSTEMANALYSE UND ENTWICKLUNG GMBH,
Dachau (DE)
(54) Zawór wielodrogowy oraz sposób montażu zaworu wielodrogowego
B1 (11) 215372
(41) 2012 11 19
(51) F16L 47/00 (2006.01)
F16L 59/20 (2006.01)
F16L 13/11 (2006.01)
(21) 394933
(22) 2011 05 18
(72) WAWRZAK SŁAWOMIR, Ożarów Mazowiecki (PL)
(73) TERMOGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(54) Sposób wytwarzania termokurczliwych elementów łączących
B1 (11) 215202
(41) 2011 05 23
(51) F21V 25/12 (2006.01)
(21) 389543
(22) 2009 11 12
(72) FRYDZIŃSKI JANUSZ, Pogwizdów (PL); ŚLIWA JÓZEF, Cieszyn (PL)
(73) ELEKTROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn (PL)
(54) Lampa ognioszczelna
B1 (11) 215301
(41) 2010 02 15
(51) F23C 10/00 (2006.01)
F23C 10/04 (2006.01)
(21) 385887
(22) 2008 08 14
(72) BIS ZBIGNIEW, Częstochowa (PL); KOBYŁECKI RAFAŁ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL);
RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz (PL); POŁUDNIOWY
KONCERN ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do ograniczania erozji powierzchni ogrzewalnych
w komorze paleniskowej kotłów fluidalnych
B1 (11) 215299
(51) F23D 1/00 (2006.01)

(41) 2010 04 12
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F23D 14/60 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
(21) 386187
(22) 2008 09 30
(72) TALARCZYK RYSZARD, Ruda Śląska (PL)
(73) TALARCZYK RYSZARD ZAKŁAD DOŚWIADCZALNO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWY NEO TECH, Katowice (PL)
(54) Palnik retortowy na paliwa stałe
B1 (11) 215376
(41) 2010 09 27
(51) F23D 11/22 (2006.01)
F23D 11/00 (2006.01)
(21) 387513
(22) 2009 03 16
(72) NOWAK MIROSŁAW, Olimpin (PL); KRYWALSKI DARIUSZ,
Solec Kujawski (PL)
(73) PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzoza (PL)
(54) Sposób spalania paliwa płynnego w biokominku i urządzenie
do tego sposobu
B1 (11) 215271
(41) 2010 10 11
(51) F23L 1/02 (2006.01)
F23J 1/00 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
(21) 387645
(22) 2009 03 30
(72) KOWALEWSKI WITOLD, Zielonka (PL)
(73) KOWALEWSKI WITOLD, Zielonka (PL)
(54) Kocioł rusztowy, sposób modernizacji kotła rusztowego oraz
sposób zmniejszania emisji pyłów w procesie spalania paliw stałych
w kotle rusztowym
B1 (11) 215273
(41) 2010 09 13
(51) F23M 5/08 (2006.01)
F22B 37/10 (2006.01)
(21) 387473
(22) 2009 03 11
(72) BUJNOWSKI WACŁAW, Warszawa (PL); POROWSKI
SYLWESTER, Warszawa (PL); BIS ZBIGNIEW, Częstochowa (PL);
KOBYŁECKI RAFAŁ, Częstochowa (PL); ŻYŁA JÓZEF, Racibórz (PL);
KRUPKA STANISŁAW, Racibórz (PL)
(73) RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz (PL); INSTYTUT
WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL);
BUJNOWSKI WACŁAW ZAKŁAD CERAMIKI SPECJALNEJ WACER,
Warszawa (PL)
(54) Nakładka antyerozyjna rury ściany rurowej kotła fluidalnego
B1 (11) 215345
(41) 2009 02 02
(51) F24D 19/00 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
(21) 384034
(22) 2007 12 12
(30) DE102007036142.6
2007 07 31
DE
(72) SCHÖNBORN ROGER, Deggendorf (DE)
(73) Kermi GmbH, Plattling (DE)
(54) Wielosegmentowy grzejnik wyposażony w co najmniej dwa
różne segmenty grzejne
B1 (11) 215336
(41) 2009 02 02
(51) F24D 19/00 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
(21) 384035
(22) 2007 12 12
(30) DE102007036143.4
2007 07 31
DE
(72) SCHÖNBORN ROGER, Deggendorf (DE)
(73) Kermi GmbH, Plattling (DE)
(54) Wielosegmentowy grzejnik, zwłaszcza płytowy oraz sposób
jego wytwarzania
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B1 (11) 215337
(41) 2009 08 03
(51) F24F 11/04 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
(21) 384292
(22) 2008 01 21
(72) ĆWIKILEWICZ MAREK, Kraków (PL); DZIEŻA KRZYSZTOF,
Kraków (PL)
(73) ĆWIKILEWICZ MAREK DZIEŻA KRZYSZTOF BREVIS SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków (PL)
(54) Urządzenie sterujące nawiewem powietrza
B1 (11) 215380
(41) 2010 01 04
(51) F24F 13/24 (2006.01)
(21) 385546
(22) 2008 06 30
(72) PIERCHAŁA MAREK, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy
z wentylatorami dużej mocy
B1 (11) 215244
(41) 2011 04 26
(51) F24H 1/26 (2006.01)
(21) 389255
(22) 2009 10 12
(72) SITEK ZBIGNIEW, Brzeźnica (PL)
(73) SITEK ZBIGNIEW SEKO KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
Dębica (PL)
(54) Kocioł grzewczy wodny na paliwo stałe
B1 (11) 215219
(41) 2009 08 03
(51) F24H 1/28 (2006.01)
F24H 1/40 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
(21) 384351
(22) 2008 01 31
(72) WILCZKOWSKI DANIEL, Kuźniaki (PL)
(73) WILCZKOWSKI DANIEL, Kuźniaki (PL)
(54) Kocioł grzewczy stosowany do centralnego ogrzewania, zwłaszcza domów mieszkalnych
B1 (11) 215245
(41) 2011 04 11
(51) F24H 1/44 (2006.01)
(21) 389183
(22) 2009 10 02
(72) PŁONKA ZBIGNIEW, Osiek (PL)
(73) KOTŁY PŁONKA, Osiek (PL)
(54) Kocioł centralnego ogrzewania
B1 (11) 215200
(41) 2010 09 13
(51) F24H 9/12 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
F28F 21/08 (2006.01)
(21) 387427
(22) 2009 03 11
(72) GNIADEK JAN, Świątniki Górne (PL); HOŁÓJ ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) GNIADEK JAN, Świątniki Górne (PL); HOŁÓJ ANDRZEJ, Kraków (PL)
(54) Bimetalowy człon końcowy grzejnika centralnego ogrzewania
B1 (11) 215323
(41) 2011 11 07
(51) F26B 3/28 (2006.01)
F24J 2/28 (2006.01)
(21) 391064
(22) 2010 04 26
(72) KĘSKA WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); ADAMCZYK FLORIAN,
Poznań (PL); ZBYTEK ZBYSZEK, Poznań (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, Poznań (PL)
(54) Suszarka komorowa do zrębków drzewnych i sposób suszenia
zrębków drzewnych
B1 (11) 215203
(41) 2010 08 30
(51) F42B 10/24 (2006.01)
F42B 10/00 (2006.01)
F42B 10/26 (2006.01)
(21) 387598
(22) 2009 02 24
(72) JAGUSZTYN MACIEJ, Warszawa (PL)

2767

(73) JAGUSZTYN MACIEJ, Warszawa (PL)
(54) Pocisk do broni miotającej gładkolufowej
B1 (11) 215216
(41) 2010 11 08
(51) G01B 11/10 (2006.01)
G01B 11/08 (2006.01)
(21) 387940
(22) 2009 05 04
(72) TYTKO ANDRZEJ, Kraków (PL); NOWACKI JÓZEF, Katowice (PL);
OLSZYNA GRZEGORZ, Mytarz (PL); ZAWADA KAZIMIERZ,
Zabrze (PL); WOJNAR EDWARD, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA,
Kraków (PL)
(54) Urządzenie do ciągłego pomiaru średnicy i skoku splotu lin
stalowych
B1 (11) 215384
(41) 2008 12 22
(51) G01F 1/10 (2006.01)
(21) 382683
(22) 2007 06 18
(72) JURKÓW DOMINIK, Głogów (PL); GOLONKA LESZEK,
Wrocław (PL); ROGUSZCZAK HENRYK, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania czujnika przepływu gazu i czujnik przepływu gazu
B1 (11) 215241
(41) 2009 11 23
(51) G01K 11/06 (2006.01)
B65D 79/02 (2006.01)
(21) 385132
(22) 2008 05 09
(72) CHRZANOWSKI WOJCIECH, Gdańsk (PL); GRZYBKOWSKI
WACŁAW, Gdańsk (PL); MĘCIK MIROSŁAW, Gdańsk (PL); ZIELIŃSKI
DAMIAN, Nowe Miasto Lubawskie (PL); POPŁAWSKI CZESŁAW,
Gdańsk (PL); KLUCZYK MAŁGORZATA, Gdańsk (PL)
(73) INVENVIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do nieodwracalnego wskazania przekroczenia górnej
zadanej temperatury zamrożonych obiektów zwłaszcza produktów
B1 (11) 215374
(41) 2010 11 22
(51) G01N 3/24 (2006.01)
(21) 387994
(22) 2009 05 11
(72) KOWALEWSKI ZBIGNIEW LUDWIK, Zielonka (PL);
KOWALEWSKI JERZY, Zielonka (PL); KLASIK ADAM, Warszawa (PL);
SOBCZAK NATALIA, Wieliczka (PL)
(73) INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd do badania wytrzymałości na ścinanie próbki połączenia różnorodnych materiałów
B1 (11) 215289
(41) 2012 03 26
(51) G01N 33/22 (2006.01)
G01N 25/22 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)
(21) 392391
(22) 2010 09 14
(72) MAGOŃSKI ZBIGNIEW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób pomiaru ciepła spalania węglowodorów i miernik ciepła
spalania węglowodorów
B1 (11) 215341
(41) 2007 09 17
(51) G02B 6/04 (2006.01)
B29D 11/00 (2006.01)
(21) 379119
(22) 2006 03 06
(72) FITA STANISŁAW, Wrocław (PL); BOGDAN MARIAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania liniowej matrycy światłowodowej i liniowa
matryca światłowodowa
B1 (11) 215224
(51) G07F 7/08 (2006.01)

(41) 2006 02 06
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G07F 7/00 (2006.01)
G07F 19/00 (2006.01)
G07F 7/12 (2006.01)
(21) 377378
(22) 2003 10 17
(30) 60/419,681
2002 10 18
US
60/435,153
2002 12 19
US
(86) 2003 10 17
PCT/US03/33138
(87) 2004 04 29
WO04/036386
(72) UTZ ZACHARY, North Canton (US); SCHOEFFLER
DANIEL, Twinsburg (US); GRIGGY SHAWN, North Canton (US);
RAMACHANDRAN NAT, Uniontown (US); GRAEF H.THOMAS,
Bolivar (US); NEVEJANS PATRICK, Beveren (BE); KLESSENS GERT,
Kortenberg (BE)
(73) DIEBOLD, INCORPORATED, North Canton (US)
(54) Urządzenie do automatycznego przeprowadzania transakcji
bankowych
B1 (11) 215208
(41) 2011 01 03
(51) G09B 21/04 (2006.01)
G10L 13/00 (2006.01)
G10L 21/00 (2006.01)
(21) 388382
(22) 2009 06 25
(72) WAJS WIESŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA,
Kraków (PL)
(54) Układ do komunikowania się osób głuchoniemych z osobami
słyszącymi
B1 (11) 215189
(41) 2010 06 21
(51) G09F 9/302 (2006.01)
G09F 9/33 (2006.01)
F21V 5/04 (2006.01)
G02B 3/00 (2006.01)
G02B 27/09 (2006.01)
(21) 386785
(22) 2008 12 11
(72) LITWIN DARIUSZ, Warszawa (PL); KRYSZCZYŃSKI TADEUSZ,
Warszawa (PL); GALAS JACEK, Łomianki (PL); CZYŻEWSKI ADAM,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa (PL); INSTYTUT
BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa (PL)
(54) Modułowy układ optyczny tablicy świetlnej
B1 (11) 215231
(41) 2009 03 02
(51) H01H 31/12 (2006.01)
(21) 383225
(22) 2007 08 31
(72) SZARZYŃSKI KRZYSZTOF, Strzelno (PL); ŁĄTKA TOMASZ,
Gruta (PL); ŁUCZAK ROBERT, Włocławek (PL); NOWAKOWSKI
HENRYK, Toruń (PL); WIATROWSKI WŁADYSŁAW, Toruń (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Rozłącznik, zwłaszcza rozłącznik bezpiecznikowy listwowy niskiego napięcia trójfazowo rozłączalny
B1 (11) 215230
(41) 2009 03 16
(51) H01H 31/12 (2006.01)
(21) 383245
(22) 2007 09 03
(72) SZARZYŃSKI KRZYSZTOF, Strzelno (PL); ŁĄTKA TOMASZ,
Gruta (PL); ŁUCZAK ROBERT, Włocławek (PL); NOWAKOWSKI
HENRYK, Toruń (PL); WIATROWSKI WŁADYSŁAW, Toruń (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Rozłącznik, zwłaszcza zespolony rozłącznik bezpiecznikowy
listwowy niskiego napięcia trójfazowo rozłączalny
B1 (11) 215206
(41) 2013 02 04
(51) H01H 31/12 (2006.01)
(62) 383225
(21) 401394
(22) 2007 08 31
(72) SZARZYŃSKI KRZYSZTOF, Strzelno (PL); ŁĄTKA TOMASZ,
Gruta (PL); ŁUCZAK ROBERT, Włocławek (PL); NOWAKOWSKI
HENRYK, Toruń (PL); WIATROWSKI WŁADYSŁAW, Toruń (PL)
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(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Rozłącznik, zwłaszcza rozłącznik bezpiecznikowy listwowy niskiego napięcia jednofazowo rozłączalny
B1 (11) 215210
(41) 2013 02 04
(51) H01H 31/12 (2006.01)
(62) 383245
(21) 401395
(22) 2007 09 03
(72) SZARZYŃSKI KRZYSZTOF, Strzelno (PL); ŁĄTKA TOMASZ,
Gruta (PL); ŁUCZAK ROBERT, Włocławek (PL); NOWAKOWSKI
HENRYK, Toruń (PL); WIATROWSKI WŁADYSŁAW, Toruń (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Rozłącznik, zwłaszcza zespolony rozłącznik bezpiecznikowy
listwowy niskiego napięcia jednofazowo rozłączalny
B1 (11) 215383
(41) 2012 09 10
(51) H01M 4/06 (2006.01)
H01M 6/16 (2006.01)
(21) 394067
(22) 2011 03 01
(72) SIENICKI WALERY, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Sposób wytwarzania katody do ogniwa elektrycznego polimerowego
B1 (11) 215339
(41) 2007 04 30
(51) H01Q 21/00 (2006.01)
H01Q 3/00 (2006.01)
(21) 380977
(22) 2006 11 03
(72) ZAWROTNY KRZYSZTOF, Gdynia (PL); RUTKOWSKI TOMASZ,
Kolbudy (PL); KOSTKA STANISŁAW, Gdańsk (PL)
(73) BUMAR ELEKTRONIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Antena
B1 (11) 215269
(41) 2010 02 01
(51) H02M 1/12 (2006.01)
(21) 385759
(22) 2008 07 28
(72) KOSIOROWSKI STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i układ tłumienia oscylacji filtra wejściowego w napędach z przekształtnikami impulsowymi lub falownikami napięcia
B1 (11) 215225
(41) 2006 01 23
(51) H04M 1/02 (2006.01)
(21) 377334
(22) 2003 11 12
(30) 10/304,712
2002 11 26
US
(86) 2003 11 12
PCT/US03/36158
(87) 2004 06 10
WO04/049108
(72) WONG DANIEL, Wildwood (US); CHARLIER MICHAEL, Palatine (US)
(73) Motorola Mobility, Inc., Libertyville (US)
(54) Urządzenie abonenckie z adaptacyjnym interfejsem użytkownika
B1 (11) 215236
(41) 2005 08 22
(51) H04N 5/00 (2011.01)
H04N 5/222 (2006.01)
G06F 3/14 (2006.01)
G06T 11/00 (2006.01)
(21) 364950
(22) 2004 02 09
(72) BIELIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) BIELIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Układ peryferyjny, zwłaszcza do generowania obrazu telewizyjnego
B1 (11) 215379
(41) 2010 02 01
(51) H04R 1/44 (2006.01)
(21) 385732
(22) 2008 07 23
(72) BOŻEK KONRAD, Warszawa (PL)
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(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Głośnik generujący sygnały akustyczne pod wodą
B1 (11) 215282
(41) 2011 02 14
(51) H05B 41/24 (2006.01)
H05B 41/282 (2006.01)
(21) 388735
(22) 2009 08 06
(72) SZUPRZYCIŃSKI JACEK, Toruń (PL); WIELICH WŁADYSŁAW,
Toruń (PL); ZIELKE KAROL, Toruń (PL)
(73) Dekra Holdings Limited, Larnaca (CY)
(54) Układ zasilania pomocniczego w zasilaczu świetlówki

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP
1

A01B 15/00 (2006.01)
A01B 3/46 (2006.01)
A01C 3/02 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
A01F 29/06 (2006.01)
A01G 31/00 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)
A01N 47/36 (2006.01)
A01N 41/10 (2006.01)
A01N 43/50 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01N 39/02 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01N 47/30 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01N 33/18 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01N 47/34 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01N 37/20 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01N 41/10 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A21D 13/08 (2006.01)
A21D 10/00 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)
A22B 3/06 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A23D 9/00 (2006.01)
A23D 9/013 (2006.01)
A23J 3/12 (2006.01)

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

2

1

2

215188
215188*
215195
215303
215211
215279
215247
215195*
215371
215371*
215371*
215320
215320*
215320*
215351
215351*
215314
215314*
215315
215315*
215316
215316*
215317
215317*
215371*
215320*
215351*
215314*
215315*
215316*
215317*
215335
215335*
215325*
215330
215261
215373
215261*
215261*
215295*

A23J 3/12 (2006.01)
A23J 7/00 (2006.01)
A23K 1/14 (2006.01)
A23K 1/175 (2006.01)
A23L 1/22 (2006.01)
A23L 1/48 (2006.01)
A23L 1/182 (2006.01)
A23L 1/182 (2006.01)
A23L 1/48 (2006.01)
A23L 3/3436 (2006.01)
A61B 1/04 (2006.01)
A61B 10/04 (2006.01)
A61B 19/00 (2006.01)
A61F 2/90 (2013.01)
A61F 2/94 (2013.01)
A61F 2/86 (2013.01)
A61F 2/06 (2013.01)
A61F 7/00 (2006.01)
A61G 15/00 (2006.01)
A61H 33/06 (2006.01)
A61K 8/44 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 31/722 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61K 9/12 (2006.01)
A61K 31/352 (2006.01)
A61K 9/70 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
A61K 31/4523 (2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)
A61K 31/196 (2006.01)
A61K 31/195 (2006.01)
A61K 9/00 (2006.01)
A61K 31/365 (2006.01)
A61K 47/26 (2006.01)
A61K 31/381 (2006.01)
A61K 9/70 (2006.01)

215294*
215281*
215300
215300*
215325
215295
215295*
215294
215294*
215298
215334
215334*
215248
215250
215250*
215250*
215250*
215292
215240
215292*
215352
215352*
215239
215239*
215238
215238*
215220
215220*
215262
215235
215235*
215226
215226*
215221
215221*
215221*
215266
215266*
215307
215307*

*) Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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A61K 35/20 (2006.01)
A61K 35/54 (2006.01)
A61K 31/715 (2006.01)
A61K 35/26 (2006.01)
A61K 39/12 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
A61K 38/06 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
A61K 31/4525 (2006.01)
A61K 31/397 (2006.01)
A61K 31/4535 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61K 31/407 (2006.01)
A61K 38/10 (2006.01)
A61K 38/17 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61K 35/54 (2006.01)
A61K 39/13 (2006.01)
A61K 39/295 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
A61L 2/00 (2006.01)
A61L 2/04 (2006.01)
A61M 5/315 (2006.01)
A61M 5/24 (2006.01)
A61M 35/00 (2006.01)
A61N 1/30 (2006.01)
A61N 5/067 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01)
A61P 13/00 (2006.01)
A61P 15/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
A61P 25/08 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 25/02 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A62C 35/20 (2006.01)
A62C 27/00 (2006.01)
A63B 69/18 (2006.01)
A63B 69/00 (2006.01)
A63B 69/38 (2006.01)
A63B 69/04 (2006.01)
A63G 19/12 (2006.01)
A63G 31/14 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
B01D 36/02 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
B01F 15/02 (2006.01)

215278
215278*
215278*
215347
215257
215263
215228*
215228*
215305*
215264*
215264*
215264*
215264*
215265*
215227*
215187*
215187*
215258*
215281*
215237*
215237*
215285*
215328
215328*
215310
215310*
215197*
215197
215197*
215235*
215235*
215226*
215221*
215266*
215307*
215307*
215278*
215278*
215257*
215228*
215305*
215264*
215264*
215265*
215265*
215265*
215227*
215209*
215209*
215187*
215258*
215237*
215352*
215229
215229*
215353
215353*
215184
215368*
215368
215362
215186*
215348*
215354
215354*

B01F 5/06 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 11/00 (2006.01)
B01J 20/18 (2006.01)
B01J 20/32 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
B01J 20/06 (2006.01)
B01J 20/32 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
B01J 37/00 (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 23/755 (2006.01)
B01J 23/42 (2006.01)
B01J 3/06 (2006.01)
B01J 39/00 (2006.01)
B01J 49/00 (2006.01)
B01J 27/236 (2006.01)
B01J 31/38 (2006.01)
B03B 5/06 (2006.01)
B03D 1/16 (2006.01)
B05B 3/12 (2006.01)
B05B 17/08 (2006.01)
B06B 1/00 (2006.01)
B08B 9/043 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21D 15/02 (2006.01)
B21D 37/02 (2006.01)
B22F 7/06 (2006.01)
B23B 39/14 (2006.01)
B23B 45/14 (2006.01)
B23B 51/08 (2006.01)
B23D 45/10 (2006.01)
B23D 63/20 (2006.01)
B23K 35/26 (2006.01)
B23Q 16/08 (2006.01)
B25B 23/08 (2006.01)
B25B 21/00 (2006.01)
B25J 5/02 (2006.01)
B25J 15/06 (2006.01)
B27B 7/04 (2006.01)
B27B 33/06 (2006.01)
B29C 33/62 (2006.01)
B29C 33/60 (2006.01)
B29C 33/56 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 45/33 (2006.01)
B29D 11/00 (2006.01)
B60P 3/32 (2006.01)
B60P 3/22 (2006.01)
B60P 3/07 (2006.01)
B60S 13/00 (2006.01)
B60S 13/00 (2006.01)
B61F 9/00 (2006.01)
B61F 7/00 (2006.01)
B61L 7/08 (2006.01)
B61L 29/24 (2006.01)
B61L 29/00 (2006.01)
B62B 9/02 (2006.01)
B62D 133/00 (2006.01)
B63B 25/16 (2006.01)
B63B 3/68 (2006.01)
B63H 16/20 (2006.01)

215194
215201
215355
215298*
215298*
215186
215186*
215186*
215186*
215186*
215286
215286*
215286*
215286*
215322*
215268*
215268*
215259*
215259*
215355*
215213
215370
215370*
215355*
215183
215331
215185*
215198*
215373*
215373*
215322*
215196
215196*
215329
215284
215272
215207
215297
215333
215333*
215248*
215296
215284*
215272*
215356
215356*
215356*
215324
215324*
215341*
215362*
215321*
215361*
215283
215361*
215358
215358*
215217
215378
215378*
215363*
215270*
215308
215308*
215382
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B64C 11/06 (2006.01) 215306
B65D 88/12 (2006.01) 215321
B65D 90/20 (2006.01) 215321*
B65D 19/32 (2006.01) 215291*
B65D 88/08 (2006.01) 215365*
B65D 79/02 (2006.01) 215241*
B65G 1/14 (2006.01)
215291
B65G 3/04 (2006.01)
215365*
B66B 9/08 (2006.01)
215363
B66F 5/02 (2006.01)
215283*
B66F 7/24 (2006.01)
215361
B82B 3/00 (2006.01)
215327*
C01B 17/20 (2006.01) 215327
C01B 31/30 (2006.01) 215322
C01B 25/28 (2006.01) 215249*
C01G 25/00 (2006.01) 215268
C01G 27/00 (2006.01) 215268*
C02F 11/18 (2006.01) 215331*
C02F 1/28 (2006.01)
215357
C02F 1/58 (2006.01)
215357*
C02F 3/30 (2006.01)
215243
C04B 18/30 (2006.01) 215331*
C04B 28/36 (2006.01) 215185
C04B 18/14 (2006.01) 215185*
C04B 14/36 (2006.01) 215185*
C04B 41/61 (2006.01) 215205
C04B 14/22 (2006.01) 215205*
C04B 28/04 (2006.01) 215205*
C05D 5/00 (2006.01)
215198*
C05F 11/00 (2006.01) 215198
C07C 47/21 (2006.01) 215367
C07C 67/08 (2006.01) 215259
C07C 67/03 (2006.01) 215259*
C07C 67/46 (2006.01) 215318
C07C 209/00 (2006.01) 215249
C07C 211/62 (2006.01) 215249*
C07C 211/62 (2006.01) 215275
C07C 211/63 (2006.01) 215381
C07C 229/50 (2006.01) 215215*
C07C 227/00 (2006.01) 215215*
C07D 207/04 (2006.01) 215228
C07D 223/22 (2006.01) 215305
C07D 239/52 (2006.01) 215304
C07D 295/037 (2006.01) 215251
C07D 295/037 (2006.01) 215252
C07D 301/32 (2006.01) 215260
C07D 333/06 (2006.01) 215342
C07D 409/04 (2006.01) 215267
C07D 411/04 (2006.01) 215267*
C07D 409/12 (2006.01) 215264
C07D 405/12 (2006.01) 215264*
C07D 207/12 (2006.01) 215264*
C07D 471/04 (2006.01) 215265
C07D 491/10 (2006.01) 215227
C07D 495/10 (2006.01) 215227*
C07D 493/10 (2006.01) 215227*
C07D 471/10 (2006.01) 215227*
C07D 311/82 (2006.01) 215218*
C07F 5/02 (2006.01)
215215
C07F 9/40 (2006.01)
215209
C07H 21/04 (2006.01) 215285*
C07K 16/28 (2006.01) 215263*
C07K 14/76 (2006.01) 215275*
C07K 5/06 (2006.01)
215228*
C07K 5/078 (2006.01) 215228*

Nr 11/2013

1

2

1

2

C07K 5/08 (2006.01)
C07K 7/08 (2006.01)
C07K 14/47 (2006.01)
C07K 16/18 (2006.01)
C07K 17/08 (2006.01)
C08F 263/04 (2006.01)
C08G 18/42 (2006.01)
C08G 64/30 (2006.01)
C08G 79/04 (2006.01)
C08J 9/35 (2006.01)
C08K 7/20 (2006.01)
C08L 91/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C09B 11/08 (2006.01)
C09C 3/10 (2006.01)
C09C 1/04 (2006.01)
C09C 1/28 (2006.01)
C09D 5/10 (2006.01)
C09J 151/00 (2006.01)
C09J 175/04 (2006.01)
C09K 8/528 (2006.01)
C09K 8/74 (2006.01)
C10G 7/06 (2006.01)
C10G 25/00 (2006.01)
C10G 25/03 (2006.01)
C10G 65/02 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C10K 1/08 (2006.01)
C10L 5/04 (2006.01)
C10L 5/14 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C10M 175/00 (2006.01)
C11B 1/10 (2006.01)
C11B 3/00 (2006.01)
C12C 11/09 (2006.01)
C12G 3/02 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12N 5/00 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C12N 5/04 (2006.01)
C12N 5/078 (2010.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C12N 11/02 (2006.01)
C12N 11/10 (2006.01)
C12N 1/04 (2006.01)
C12N 5/00 (2006.01)
C12N 5/07 (2010.01)
C12N 9/02 (2006.01)
C12N 9/06 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 15/53 (2006.01)
C12N 15/63 (2006.01)
C12N 5/10 (2006.01)
C12N 11/08 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12P 19/12 (2006.01)
C21C 7/00 (2006.01)
C21D 1/64 (2006.01)
C22C 29/10 (2006.01)
C22C 26/00 (2006.01)
C22C 38/44 (2006.01)
C23C 22/00 (2006.01)
C23F 15/00 (2006.01)
D04B 1/00 (2006.01)

215228*
215187
215187*
215258
215285*
215233*
215375
215377
215369
215204
215204*
215356*
215350*
215218
215290
215290*
215290*
215302
215233
215350
215311
215311*
215287
215254
215253
215313
215255
215288
215280
215280*
215280*
215348
215281
215312
215214*
215214
215214*
215247*
215247*
215247*
215347*
215347*
215214*
215214*
215237
215234
215234*
215285
215285*
215285*
215285*
215285*
215285*
215285*
215256*
215256*
215256
215332
215246
215322*
215322*
215332*
215359
215302*
215274

D06B 13/00 (2006.01)
D06M 10/02 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
D06M 11/42 (2006.01)
D06M 11/09 (2006.01)
D06M 11/32 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
D06M 11/44 (2006.01)
D06M 11/36 (2006.01)
D06M 13/328 (2006.01)
D06M 11/44 (2006.01)
D06M 11/36 (2006.01)
D06M 13/328 (2006.01)
D06M 11/44 (2006.01)
D06M 11/36 (2006.01)
D06M 13/328 (2006.01)
D06M 11/44 (2006.01)
D06M 11/36 (2006.01)
D06M 13/328 (2006.01)
D06M 15/61 (2006.01)
D21H 21/48 (2006.01)
E01B 7/00 (2006.01)
E01C 3/02 (2006.01)
E03B 9/04 (2006.01)
E03C 1/302 (2006.01)
E03F 9/00 (2006.01)
E03F 5/08 (2006.01)
E04B 1/12 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04B 2/72 (2006.01)
E04F 11/00 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
E04H 7/22 (2006.01)
E04H 7/30 (2006.01)
E05B 15/10 (2006.01)
E05C 1/04 (2006.01)
E05C 17/28 (2006.01)
E05D 15/16 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)
E21B 10/32 (2006.01)
E21B 43/27 (2006.01)
E21B 33/03 (2006.01)
E21B 34/02 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
E21C 27/32 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
F03D 1/06 (2006.01)
F03D 11/00 (2006.01)
F15B 11/20 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
F16F 15/03 (2006.01)
F16F 9/53 (2006.01)
F16H 9/10 (2006.01)
F16H 7/02 (2006.01)
F16H 9/04 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 11/06 (2006.01)

215340
215340*
215349
215349*
215349*
215349*
215349*
215190
215190*
215190*
215191
215191*
215191*
215192
215192*
215192*
215193
215193*
215193*
215319
215222
215333*
215185*
215229*
215183*
215183*
215324*
215326
215326*
215326*
215363*
215326*
215346
215195*
215365
215223*
215223
215309
215360*
215364
215364*
215277
215277*
215277*
215360
215329*
215311*
215242
215242*
215270*
215199
215293
215344
215343
215306*
215338
215270
215212
215232
215232*
215276
215276*
215276*
215194*
215212*

1

F16K 31/14 (2006.01)
F16K 11/056 (2006.01)
F16K 11/087 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)
F16L 59/20 (2006.01)
F16L 13/11 (2006.01)
F16M 11/06 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 25/12 (2006.01)
F21V 5/04 (2006.01)
F22B 37/10 (2006.01)
F23C 10/00 (2006.01)
F23C 10/04 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
F23D 14/60 (2006.01)
F23D 11/22 (2006.01)
F23D 11/00 (2006.01)
F23J 1/00 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23M 5/08 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
F24F 11/04 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
F24F 13/24 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F24H 1/26 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
F24H 1/40 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F24H 1/44 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F24J 2/28 (2006.01)
F26B 3/28 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
F28F 21/08 (2006.01)
F42B 10/24 (2006.01)
F42B 10/00 (2006.01)
F42B 10/26 (2006.01)
G01B 11/10 (2006.01)
G01B 11/08 (2006.01)
G01F 1/10 (2006.01)
G01J 3/45 (2006.01)
G01K 11/06 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)
G01N 21/63 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 25/22 (2006.01)
G02B 6/04 (2006.01)
G02B 3/00 (2006.01)
G02B 27/09 (2006.01)
G06F 3/14 (2006.01)
G06T 11/00 (2006.01)
G07F 7/08 (2006.01)
G07F 7/00 (2006.01)

2

215212*
215366
215366*
215366*
215372
215372*
215372*
215248*
215338*
215202
215189*
215273*
215301
215301*
215299
215299*
215376
215376*
215271*
215271
215271*
215273
215345
215336
215324*
215337
215337*
215380
215299*
215271*
215345*
215336*
215244
215219
215219*
215219*
215245
215200
215323*
215323
215345*
215336*
215200*
215200*
215203
215203*
215203*
215216
215216*
215384
215334*
215241
215289*
215334*
215342*
215374
215289
215289*
215341
215189*
215189*
215236*
215236*
215224
215224*
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G07F 19/00 (2006.01)
G07F 7/12 (2006.01)
G09B 21/04 (2006.01)
G09F 9/302 (2006.01)
G09F 9/33 (2006.01)
G10L 13/00 (2006.01)
G10L 21/00 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)

2

1

2

1

2

1

2

215224*
215224*
215208
215189
215189*
215208*
215208*
215231
215230
215206
215210

H01M 4/06 (2006.01)
H01M 6/16 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
H01Q 3/00 (2006.01)
H02M 1/12 (2006.01)
H04M 1/02 (2006.01)
H04N 5/00 (2011.01)
H04N 5/222 (2006.01)
H04R 1/44 (2006.01)
H05B 41/24 (2006.01)
H05B 41/282 (2006.01)

215383
215383*
215339
215339*
215269
215225
215236
215236*
215379
215282
215282*

215271
215272
215273
215274
215275
215276
215277
215278
215279
215280
215281
215282
215283
215284
215285
215286
215287
215288
215289
215290
215291
215292
215293
215294
215295
215296
215297
215298
215299
215300
215301
215302
215303
215304
215305
215306
215307
215308
215309
215310
215311
215312
215313
215314
215315
215316
215317
215318
215319
215320
215321
215322
215323
215324
215325
215326
215327

F23L 1/02 (2006.01)
B23D 63/20 (2006.01)
F23M 5/08 (2006.01)
D04B 1/00 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
F16H 9/10 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
A61K 35/20 (2006.01)
A01G 31/00 (2006.01)
C10L 5/04 (2006.01)
C11B 1/10 (2006.01)
H05B 41/24 (2006.01)
B60S 13/00 (2006.01)
B23D 45/10 (2006.01)
C12N 9/02 (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01)
C10G 7/06 (2006.01)
C10K 1/08 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
C09C 3/10 (2006.01)
B65G 1/14 (2006.01)
A61F 7/00 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
A23L 1/182 (2006.01)
A23L 1/48 (2006.01)
B25J 15/06 (2006.01)
B23Q 16/08 (2006.01)
A23L 3/3436 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
A23K 1/14 (2006.01)
F23C 10/00 (2006.01)
C09D 5/10 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
C07D 239/52 (2006.01)
C07D 223/22 (2006.01)
B64C 11/06 (2006.01)
A61K 31/381 (2006.01)
B63B 25/16 (2006.01)
E05C 17/28 (2006.01)
A61M 5/315 (2006.01)
C09K 8/528 (2006.01)
C11B 3/00 (2006.01)
C10G 65/02 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
C07C 67/46 (2006.01)
D06M 15/61 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
C01B 31/30 (2006.01)
F26B 3/28 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
A23L 1/22 (2006.01)
E04B 1/12 (2006.01)
C01B 17/20 (2006.01)

215328
215329
215330
215331
215332
215333
215334
215335
215336
215337
215338
215339
215340
215341
215342
215343
215344
215345
215346
215347
215348
215349
215350
215351
215352
215353
215354
215355
215356
215357
215358
215359
215360
215361
215362
215363
215364
215365
215366
215367
215368
215369
215370
215371
215372
215373
215374
215375
215376
215377
215378
215379
215380
215381
215382
215383
215384

A61L 2/00 (2006.01)
B23B 51/08 (2006.01)
A22B 3/06 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C21C 7/00 (2006.01)
B25B 23/08 (2006.01)
A61B 1/04 (2006.01)
A21D 13/08 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24F 11/04 (2006.01)
F03D 11/00 (2006.01)
H01Q 21/00 (2006.01)
D06B 13/00 (2006.01)
G02B 6/04 (2006.01)
C07D 333/06 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
A61K 35/26 (2006.01)
C10M 175/00 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
C09J 175/04 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A61K 8/44 (2006.01)
A63B 69/18 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
B01F 11/00 (2006.01)
B29C 33/62 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
B61F 9/00 (2006.01)
C23C 22/00 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)
B66F 7/24 (2006.01)
A63G 31/14 (2006.01)
B66B 9/08 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E04H 7/30 (2006.01)
F16K 11/056 (2006.01)
C07C 47/21 (2006.01)
A63G 19/12 (2006.01)
C08G 79/04 (2006.01)
B05B 3/12 (2006.01)
A01N 47/36 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
C08G 18/42 (2006.01)
F23D 11/22 (2006.01)
C08G 64/30 (2006.01)
B61L 29/24 (2006.01)
H04R 1/44 (2006.01)
F24F 13/24 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
B63H 16/20 (2006.01)
H01M 4/06 (2006.01)
G01F 1/10 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu
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Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

215183
215184
215185
215186
215187
215188
215189
215190
215191
215192
215193
215194
215195
215196
215197
215198
215199
215200
215201
215202
215203
215204
215205
215206
215207
215208
215209
215210
215211
215212
215213
215214
215215
215216
215217
215218
215219
215220
215221
215222
215223
215224
215225
215226

B08B 9/043 (2006.01)
A63B 69/38 (2006.01)
C04B 28/36 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
C07K 7/08 (2006.01)
A01B 15/00 (2006.01)
G09F 9/302 (2006.01)
D06M 11/44 (2006.01)
D06M 11/44 (2006.01)
D06M 11/44 (2006.01)
D06M 11/44 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
A01C 3/02 (2006.01)
B23B 39/14 (2006.01)
A61N 1/30 (2006.01)
C05F 11/00 (2006.01)
E21C 27/32 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
F21V 25/12 (2006.01)
F42B 10/24 (2006.01)
C08J 9/35 (2006.01)
C04B 41/61 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
B23K 35/26 (2006.01)
G09B 21/04 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
A01F 29/06 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
B03D 1/16 (2006.01)
C12G 3/02 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
G01B 11/10 (2006.01)
B61L 7/08 (2006.01)
C09B 11/08 (2006.01)
F24H 1/28 (2006.01)
A61K 9/12 (2006.01)
A61K 31/196 (2006.01)
D21H 21/48 (2006.01)
E05C 1/04 (2006.01)
G07F 7/08 (2006.01)
H04M 1/02 (2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)

215227
215228
215229
215230
215231
215232
215233
215234
215235
215236
215237
215238
215239
215240
215241
215242
215243
215244
215245
215246
215247
215248
215249
215250
215251
215252
215253
215254
215255
215256
215257
215258
215259
215260
215261
215262
215263
215264
215265
215266
215267
215268
215269
215270

C07D 491/10 (2006.01)
C07D 207/04 (2006.01)
A62C 35/20 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
F16F 15/03 (2006.01)
C09J 151/00 (2006.01)
C12N 5/00 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
H04N 5/00 (2011.01)
C12N 1/04 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61G 15/00 (2006.01)
G01K 11/06 (2006.01)
E21B 33/03 (2006.01)
C02F 3/30 (2006.01)
F24H 1/26 (2006.01)
F24H 1/44 (2006.01)
C21D 1/64 (2006.01)
A01H 4/00 (2006.01)
A61B 19/00 (2006.01)
C07C 209/00 (2006.01)
A61F 2/90 (2013.01)
C07D 295/037 (2006.01)
C07D 295/037 (2006.01)
C10G 25/03 (2006.01)
C10G 25/00 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C12P 19/12 (2006.01)
A61K 39/12 (2006.01)
C07K 16/18 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07D 301/32 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
A61K 9/70 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
A61K 31/365 (2006.01)
C07D 409/04 (2006.01)
C01G 25/00 (2006.01)
H02M 1/12 (2006.01)
F15B 11/20 (2006.01)
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TŁUMACZENIA PATENTÓW EUROPEJSKICH

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

23 01 2013
01 05 2013
31 12 2008
03 07 2013
19 06 2013
19 06 2013
26 06 2013
22 05 2013
29 05 2013
08 05 2013
03 07 2013
08 05 2013
08 05 2013
12 06 2013
19 06 2013
22 05 2013
03 07 2013
26 06 2013
20 03 2013
27 02 2013
03 07 2013
12 06 2013
19 06 2013
08 05 2013
26 06 2013
17 07 2013
19 06 2013
17 07 2013
05 06 2013
19 06 2013
19 05 2010
19 06 2013
26 06 2013
01 05 2013
12 06 2013
03 07 2013
10 07 2013
19 06 2013
24 07 2013
26 06 2013
03 04 2013
08 05 2013
29 05 2013
08 05 2013
12 06 2013
19 06 2013
03 07 2013
24 07 2013
03 07 2013
19 06 2013
22 05 2013
27 03 2013
27 03 2013
03 07 2013
12 09 2012
17 07 2013

2013/04
2013/18
2009/01
2013/27
2013/25
2013/25
2013/26
2013/21
2013/22
2013/19
2013/27
2013/19
2013/19
2013/24
2013/25
2013/21
2013/27
2013/26
2013/12
2013/09
2013/27
2013/24
2013/25
2013/19
2013/26
2013/29
2013/25
2013/29
2013/23
2013/25
2010/20
2013/25
2013/26
2013/18
2013/24
2013/27
2013/28
2013/25
2013/30
2013/26
2013/14
2013/19
2013/22
2013/19
2013/24
2013/25
2013/27
2013/30
2013/27
2013/25
2013/21
2013/13
2013/13
2013/27
2012/37
2013/29

EP 1468985 B1
EP 1492062 B1
EP 1516802 B1
EP 1557608 B1
EP 1603999 B1
EP 1634859 B1
EP 1613947 B1
EP 1622627 B1
EP 1623529 B1
EP 1634257 B1
EP 1635953 B1
EP 1617977 B1
EP 1626844 B1
EP 1628739 B1
EP 1663515 B1
EP 1654353 B1
EP 1666477 B1
EP 1695200 B1
EP 1684934 B1
EP 1668756 B1
EP 1692222 B1
EP 1598097 B1
EP 1779954 B1
EP 1681513 B1
EP 1597967 B1
EP 1602782 B1
EP 1612200 B1
EP 1718608 B1
EP 1768315 B1
EP 1723135 B1
EP 1725467 B1
EP 1863387 B1
EP 1718182 B1
EP 1759249 B1
EP 1734922 B1
EP 1781400 B1
EP 1743027 B1
EP 1841055 B1
EP 1757147 B1
EP 1755770 B1
EP 1761462 B1
EP 1763484 B1
EP 1809401 B1
EP 1768527 B1
EP 1773708 B1
EP 1781375 B1
EP 1778668 B1
EP 1796909 B1
EP 1782517 B1
EP 1771208 B1
EP 1769209 B1
EP 1817072 B1
EP 1791875 B1
EP 1845833 B1
EP 1819958 B1
EP 1799394 B1

T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 22 05 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 10 07 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 03 04 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 22 05 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 22 05 2013
T5 (97) 11 03 2009
T5 (97) 06 08 2008
T3 (97) 03 07 2013
T5 (97) 03 03 2010
T3 (97) 26 12 2012
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 22 05 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 22 05 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 22 05 2013
T3 (97) 17 07 2013
T3 (97) 01 05 2013
T3 (97) 08 05 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 15 05 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 19 06 2013
T5 (97) 27 01 2010
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 29 05 2013
T3 (97) 29 05 2013
T3 (97) 17 04 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 06 03 2013
T3 (97) 13 03 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 08 05 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 29 05 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 26 06 2013

Nr 11/2013
2013/26
2013/21
2013/25
2013/28
2013/25
2013/14
2013/26
2013/21
2013/27
2013/21
2009/11
2008/32
2013/27
2010/09
2012/52
2013/26
2013/25
2013/21
2013/25
2013/23
2013/26
2013/21
2013/24
2013/26
2013/21
2013/29
2013/18
2013/19
2013/25
2013/20
2013/26
2013/26
2013/27
2013/25
2010/04
2013/26
2013/25
2013/22
2013/22
2013/16
2013/24
2013/25
2013/26
2013/23
2013/25
2013/23
2013/23
2013/25
2013/25
2013/10
2013/11
2013/24
2013/19
2013/26
2013/25
2013/23
2013/24
2013/25
2013/23
2013/22
2013/25
2013/23
2013/24
2013/27
2013/25
2013/23
2013/26

EP 1833299 B1
EP 1830869 B1
EP 1965739 B1
EP 1829152 B1
EP 1892376 B1
EP 1779957 B1
EP 1745791 B1
EP 1783716 B1
EP 1741378 B1
EP 1902978 B1
EP 1736194 B1
EP 1736196 B1
EP 1923423 B1
EP 1848540 B1
EP 1856339 B1
EP 1847042 B1
EP 1866547 B1
EP 1848473 B1
EP 1872530 B1
EP 1891020 B1
EP 1863354 B1
EP 2005030 B1
EP 1899496 B1
EP 1875524 B1
EP 1891101 B1
EP 1874288 B1
EP 1907301 B1
EP 1891130 B1
EP 1932015 B1
EP 1910134 B1
EP 1910283 B1
EP 1912990 B1
EP 1919802 B1
EP 1905452 B1
EP 1926787 B1
EP 1948649 B1
EP 1928850 B1
EP 1945252 B1
EP 1931366 B1
EP 2005958 B1
EP 1984475 B1
EP 1965783 B1
EP 1934595 B1
EP 1948643 B1
EP 1971743 B1
EP 1976522 B1
EP 1960614 B1
EP 1950918 B1
EP 1957598 B1
EP 1958482 B1
EP 1957044 B1
EP 1971634 B1
EP 1942932 B1
EP 1820752 B1
EP 2030976 B1
EP 1906110 B1
EP 1911455 B1
EP 1927480 B1
EP 1975582 B1
EP 2070587 B1
EP 1844831 B1
EP 1935395 B1
EP 1936269 B1
EP 1908590 B1
EP 1813584 B1
EP 1849729 B1
EP 1973685 B1

Nr 11/2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 10 07 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 31 07 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 10 04 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 10 04 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 03 04 2013
T3 (97) 19 12 2012
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 20 03 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 10 07 2013
T3 (97) 10 04 2013
T3 (97) 31 07 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 22 05 2013
T3 (97) 21 08 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 10 04 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 22 05 2013
T3 (97) 17 04 2013
T3 (97) 22 05 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 24 04 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 20 02 2013
T3 (97) 10 04 2013
T6 (97) 21 11 2012
T3 (97) 01 05 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 29 05 2013
T3 (97) 17 07 2013
T3 (97) 21 11 2012
T3 (97) 17 04 2013
T4 (97) 26 01 2011
T3 (97) 10 07 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 29 05 2013
T3 (97) 17 04 2013
T3 (97) 14 08 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 01 05 2013
T3 (97) 27 02 2013
T3 (97) 17 04 2013
T3 (97) 19 06 2013
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2013/26
2013/26
2013/28
2013/26
2013/27
2013/31
2013/23
2013/15
2013/25
2013/25
2013/24
2013/25
2013/15
2013/24
2013/27
2013/25
2013/26
2013/26
2013/14
2012/51
2013/26
2013/12
2013/25
2013/26
2013/28
2013/15
2013/31
2013/26
2013/23
2013/25
2013/21
2013/34
2013/25
2013/15
2013/26
2013/21
2013/16
2013/21
2013/25
2013/25
2013/17
2013/23
2013/08
2013/15
2012/47
2013/18
2013/24
2013/26
2013/24
2013/22
2013/29
2012/47
2013/16
2011/04
2013/28
2013/23
2013/22
2013/16
2013/33
2013/25
2013/24
2013/27
2013/23
2013/18
2013/09
2013/16
2013/25

EP 1979420 B1
EP 1973910 B1
EP 1978936 B1
EP 1991266 B1
EP 1984225 B1
EP 2010258 B1
EP 1984506 B1
EP 1972092 B1
EP 2026863 B1
EP 2012955 B1
EP 2010190 B1
EP 2027339 B1
EP 2029426 B1
EP 2034824 B1
EP 1984622 B1
EP 2010757 B1
EP 2004183 B1
EP 2026791 B1
EP 2021118 B1
EP 2021692 B1
EP 2008655 B1
EP 2001686 B1
EP 2021261 B1
EP 2004185 B1
EP 1999984 B1
EP 1983840 B1
EP 2032592 B1
EP 2014105 B1
EP 1917655 B1
EP 2049345 B1
EP 2054707 B1
EP 2048955 B1
EP 2052056 B1
EP 2190999 B1
EP 2171394 B1
EP 2081734 B1
EP 2069853 B1
EP 2140198 B1
EP 2097381 B1
EP 2130104 B1
EP 2084137 B1
EP 2106235 B1
EP 2099887 B1
EP 2081672 B1
EP 2074108 B1
EP 2079321 B1
EP 2069037 B1
EP 2059368 B1
EP 2089364 B1
EP 2221058 B1
EP 2124462 B1
EP 2102348 B1
EP 2132383 B1
EP 2097601 B1
EP 2097469 B1
EP 2125457 B1
EP 2211875 B1
EP 2091676 B1
EP 2124698 B1
EP 2101877 B1
EP 2111931 B1
EP 2097400 B1
EP 2086311 B1
EP 2112969 B1
EP 2190537 B1
EP 2111344 B1
EP 2046458 B1

T3 (97) 01 05 2013
T3 (97) 24 04 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 17 07 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 20 03 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 17 07 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 10 07 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 22 05 2013
T3 (97) 10 04 2013
T3 (97) 17 07 2013
T3 (97) 03 04 2013
T3 (97) 24 04 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 17 04 2013
T3 (97) 08 05 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 22 05 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 10 07 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 17 07 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 15 05 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 13 02 2013
T3 (97) 15 05 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 15 05 2013
T3 (97) 17 07 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 29 05 2013
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2013/18
2013/17
2013/25
2013/25
2013/24
2013/23
2013/23
2013/26
2013/23
2013/25
2013/25
2013/29
2013/25
2013/12
2013/25
2013/27
2013/29
2013/23
2013/26
2013/26
2013/23
2013/27
2013/28
2013/27
2013/27
2013/27
2013/27
2013/25
2013/26
2013/21
2013/15
2013/29
2013/14
2013/17
2013/25
2013/23
2013/16
2013/19
2013/24
2013/21
2013/26
2013/25
2013/25
2013/25
2013/25
2013/27
2013/27
2013/23
2013/26
2013/28
2013/23
2013/29
2013/26
2013/23
2013/20
2013/24
2013/07
2013/20
2013/25
2013/26
2013/26
2013/25
2013/27
2013/20
2013/29
2013/27
2013/22

EP 2084987 B1
EP 2113298 B1
EP 1995530 B1
EP 2145916 B1
EP 2161263 B1
EP 2036741 B1
EP 2169110 B1
EP 2192165 B1
EP 2199303 B1
EP 2200383 B1
EP 2028161 B1
EP 1955772 B1
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T3 (97) 29 05 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 10 07 2013
T3 (97) 12 06 2013
T3 (97) 19 06 2013

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2013/29
2013/03
2013/25
2013/33
2013/23
2013/27
2013/24
2013/25
2013/13
2013/21
2013/19
2013/26
2013/19
2013/15
2013/24
2013/19
2013/13
2013/25
2013/18
2013/24
2013/25
2013/25
2013/23
2013/25
2013/25
2013/23
2013/15
2013/11
2013/32
2013/18
2013/26
2013/22
2013/26
2013/18
2013/25
2013/24
2013/29
2013/25
2013/26
2013/25
2013/25
2013/22
2013/23
2013/27
2013/09
2013/26
2013/22
2013/27
2013/23
2013/24
2013/25
2013/28
2013/24
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2013/25
2013/25
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2013/27
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2013/25
2013/21
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2013/25
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2013/22
2013/27
2013/24
2013/23
2013/26
2013/27
2013/25
2013/21
2013/25
2013/21
2013/21
2013/25
2013/24
2013/26
2013/23
2013/24
2013/25
2013/25
2013/25
2013/26
2013/23
2013/07
2013/26
2013/25
2013/27
2013/26
2013/28
2013/27
2013/23
2013/25
2013/18
2013/25
2013/33
2013/23
2013/17
2013/29
2013/27
2013/15
2013/22
2013/14
2013/25
2013/23
2013/24
2013/26
2013/24
2013/23
2013/23
2013/22
2013/25
2013/26
2013/23
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EP 2288485 B1
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EP 2312046 B1
EP 2418911 B1
EP 2420708 B1
EP 2248456 B1
EP 2299045 B1
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T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 17 07 2013
T3 (97) 29 05 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 17 07 2013
T3 (97) 26 06 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 05 06 2013
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T3 (97) 05 06 2013
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T4 (97) 19 06 2013
T3 (97) 29 05 2013
T3 (97) 26 06 2013
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T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 05 06 2013
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T3 (97) 19 06 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 29 05 2013
T3 (97) 17 07 2013
T3 (97) 01 05 2013
T3 (97) 19 06 2013
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T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 17 07 2013
T3 (97) 03 04 2013
T3 (97) 05 06 2013
T3 (97) 03 07 2013
T3 (97) 12 06 2013

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2013/23
2013/23
2013/29
2013/22
2013/25
2013/25
2013/29
2013/26
2013/27
2013/23
2013/26
2013/24
2013/15
2013/14
2013/27
2013/15
2013/23
2013/22
2013/27
2013/24
2013/24
2013/25
2013/25
2013/24
2013/23
2013/22
2013/24
2013/33
2013/25
2013/23
2013/26
2013/24
2013/25
2013/25
2013/22
2013/26
2013/29
2013/25
2013/23
2013/23
2013/23
2013/27
2013/28
2013/23
2013/24
2013/24
2013/23
2013/29
2013/26
2013/33
2013/34
2013/01
2013/29
2013/25
2013/25
2013/27
2013/22
2013/29
2013/18
2013/25
2013/25
2013/23
2013/29
2013/14
2013/23
2013/27
2013/24

EP 2314206 B1
EP 2430919 B1
EP 2431512 B1
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EP 2452829 B1
EP 2455305 B1
EP 2456157 B1
EP 2306056 B1
EP 2335837 B1
EP 2311970 B1
EP 2354191 B1
EP 2218516 B1
EP 2354037 B1
EP 2220949 B1
EP 2253764 B1
EP 2239470 B1
EP 2216332 B1
EP 2218520 B1
EP 2239692 B1
EP 2386609 B1
EP 2210730 B1
EP 2228374 B1
EP 2229815 B1
EP 2263694 B1
EP 2263852 B1
EP 2404743 B1
EP 2279833 B1
EP 2278244 B1
EP 2416130 B1
EP 2281644 B1
EP 2281644 B1
EP 2287877 B1
EP 2426116 B1
EP 2426181 B1
EP 2425814 B1
EP 2335525 B1
EP 2385389 B1
EP 2428340 B1
EP 2311655 B1
EP 2434835 B1
EP 2315319 B1
EP 2305413 B1
EP 2298415 B1
EP 2314620 B1
EP 2308920 B1
EP 2298744 B1
EP 2338895 B1
EP 2441880 B1
EP 2320403 B1
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2013/26
2013/31
2013/25
2013/31
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2013/23
2013/23
2013/22
2013/27
2013/24
2013/23
2013/10
2013/25
2013/27
2013/28
2013/19
2013/13
2013/24
2013/27
2013/31
2013/14
2013/29
2013/25
2013/29
2013/16
2013/25
2013/26
2013/23
2013/25
2013/24
2013/18
2013/27
2013/28
2013/24
2013/26
2013/25
2013/08
2013/23
2013/27
2013/28
2013/31
2013/23
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2013/24
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2013/24
2013/25
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Nr 11/2013
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2013/25
2013/30

EP 2541503 B1
EP 2503548 B1
EP 2540459 B1

374
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).
363452
366516
368816
370937
372369
373402
373819
375955
376430
377563
378152
378367
378369
378399
378710
379452
380577
381196
381594
382132(341855)
382342
382589
382741
382842
382851
382968
383675
u)
383950
384363
384426
384922
385277
385415
385465
385566
u)
385686
385737
385751
385762
385835
386014
386023
386051
386308
386321
386413
386486
386487

u)

23/2004
03/2005
07/2005
09/2006
15/2005
17/2005
19/2005
25/2005
03/2007
03/2006
12/2007
07/2006
07/2006
07/2006
10/2006
21/2007
06/2008
12/2008
16/2008
16/2001
23/2008
25/2008
25/2007
02/2008
02/2008
03/2009
10/2009
12/2008
16/2009
17/2009
22/2009
25/2009
26/2009
26/2009
01/2010
02/2010
03/2009
03/2010
03/2010
04/2010
06/2010
06/2010
06/2010
09/2010
09/2010
10/2010
10/2009
11/2009

u)

386488
386524
386715
386887
387045
387080
387257
387294
387393
387563
387587
387619
387751
387996
388125
388566
388630
388684
388774
388925
389098
u)
389489
u)
389690
389693
389694
389695
389696
u)
389704
389852
389897
u)
390105
u)
390942
391076
391105
391387
391440
391699
391860
392133
392223
392244
392705
392755
393015
393456
393695
393852

10/2010
11/2009
13/2010
14/2010
15/2010
16/2010
17/2010
18/2010
19/2010
20/2010
20/2010
21/2010
21/2010
24/2010
25/2010
03/2011
03/2011
04/2011
25/2010
06/2011
07/2011
10/2011
12/2011
12/2011
12/2011
12/2011
12/2011
12/2011
13/2011
13/2011
14/2011
21/2011
23/2011
23/2011
25/2011
26/2011
01/2012
03/2012
05/2012
05/2012
05/2011
09/2012
10/2012
12/2012
14/2012
16/2012
17/2012

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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(B1) 178671 2013 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MERCK SHARP & DOHME CORP.,
Rahway, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Schering
Corporation, Kenilworth, Stany Zjednoczone Ameryki
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych umieszczono
w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
348517
366006
367301
367557
367985
380914
382049
382664
383089
384201
384415
384876
385763
386011
u)

12/2002
02/2005
04/2005
22/2005
06/2005
09/2008
20/2008
03/2008
04/2009
14/2009
17/2009
21/2009
03/2010
06/2009

386093
386788
388826
388844
388979
390332
u)
393522
u)
396452
396911
397479
397637
398076
399352(375190)
400027(374867)
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07/2010
13/2010
05/2011
05/2011
06/2011
17/2011
18/2011
03/2012
10/2013
13/2013
14/2013
17/2013
21/2012
22/2012

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL
albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je
wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 178378 2013 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, Polska 000001583 i dokonanie wpisu: HAŚ ZDZISŁAW, Łódź, Polska

(B1) 178671 2013 07 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Schering Corporation, Kenilworth, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MERCK
SHARP & DOHME CORP., Kenilworth, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 178671 2013 07 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MERCK SHARP & DOHME
CORP., Kenilworth, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
MERCK SHARP & DOHME CORP., Rahway, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 184305 2013 07 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AE & E Lentjes GmbH,
Ratingen, Niemcy i dokonanie wpisu: Doosan Lentjes GmbH, Ratingen, Niemcy
(B1) 186256, 186766 2013 07 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ORZEŁ BIAŁY” SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom, Polska 270647152 i dokonanie wpisu: „ORZEŁ
BIAŁY” SPÓŁKA AKCYJNA, Piekary Śląskie, Polska 270647152
(B1) 186795 2013 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PFIZER INC., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ZOETIS LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 190097 2013 07 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BAXTER HEALTHCARE SA,
Wallisellen, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Baxter Healthcare SA,
Opfikon, Szwajcaria
(B1) 191238 2013 07 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AE & E Lentjes GmbH,
Ratingen, Niemcy i dokonanie wpisu: Doosan Lentjes GmbH, Ratingen, Niemcy
(B1) 191350 2013 09 19 F. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie „W dniu 14.02.2011 r. złożono
wniosek o unieważnienie” i wpisanie „W dniu 11.02.2011 r. złożono
wniosek o unieważnienie”
(B1) 191530, 191977 2013 07 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AE & E Lentjes GmbH,
Ratingen, Niemcy i dokonanie wpisu: Doosan Lentjes GmbH, Ratingen, Niemcy
(B1) 192267 2013 07 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GEODUR CIS AG, Zug, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: LAB GMBH, Stuttgart, Niemcy
(B1) 192416 2013 07 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AE & E Lentjes GmbH,
Ratingen, Niemcy i dokonanie wpisu: Doosan Lentjes GmbH, Ratingen, Niemcy
(B1) 193345 2011 04 13 D. Dokonano wpisu o brzmieniu „W
dniu 28 marca 2007 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinie Wydział XXIII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt SZ.XXIII.Ns-Rej.Za 493/07/517) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2067672 zastaw rejestrowy na patencie
o numerze Pat-193345 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu z siedzibą
w Sanoku wobec Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Ergchem” Sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie”.
(B1) 194642 2013 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ABB FLÄKT AB, Stockholm, Szwecja
i dokonanie wpisu: ALSTOM Technology Ltd, Baden, Szwajcaria
(B1) 196183 2013 07 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NORTON COMPANY, Worcester, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Saint-Gobain Abrasives, Inc., Worcester, Stany Zjednoczone Ameryki
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(B1) 196252 2013 07 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., Arnhem (NL),
Wädenswil-Branch, Szwajcaria i dokonanie wpisu: MERIAL LIMITED, Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 196626 2013 09 17 E. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie „W dniu 2007 12 04 wpłynął wniosek
o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego” i wpisanie „W dniu
2007 12 14 wpłynął wniosek o udzielenie dodatkowego prawa”
(B1) 198440, 199467 2013 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska;
ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz,
Polska i dokonanie wpisu: CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011179878; ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz, Polska
(B1) 200495 2013 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PFIZER INC., Nowy York, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ZOETIS LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 200638 2013 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska; INSTYTUT CHEMII
PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. I. MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska; CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 011179878
(B1) 200934 2013 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF SE, Ludwigshafen, Niemcy
i dokonanie wpisu: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zürich Branch,
Zürich, Szwajcaria
(B1) 203515 2013 07 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bucyrus DBT Europe GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 203515 2013 07 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bucyrus DBT Europe
GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 203515 2013 07 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy
(B1) 204763 2013 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PFIZER INC., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ZOETIS LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 206684 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bucyrus DBT Europe GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 206684 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bucyrus DBT Europe
GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 206684 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy
(B1) 207097 2013 07 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RYBNICKA FABRYKA MASZYN
RYFAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik, Polska 272329166 i dokonanie wpisu: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Polska 271134897
(B1) 207398 2013 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANGELANTONI INDUSTRIE SPA,
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Massa Martana, Włochy i dokonanie wpisu: ANGELANTONI LIFE
SCIENCE S.R.L., Massa Martana, Włochy
(B1) 207729 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bucyrus DBT Europe GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 207729 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bucyrus DBT Europe
GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 207729 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy
(B1) 207965 2013 07 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI, Łódź, Polska 001102760 i dokonanie
wpisu: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY INSTYTUT STOMATOLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI, Łódź, Polska 472147559
(B1) 208689 2013 07 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen, Niemcy i dokonanie wpisu: BASF SE, Ludwigshafen,
Niemcy
(B1) 208902 2013 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TOKARZ ZBIGNIEW TECHNOLOGIE
EKOLOGICZNE, Bogumiłów, Polska 592274612 i dokonanie wpisu:
QUANTECH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146488066
(B1) 209005 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bucyrus DBT Europe GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 209005 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bucyrus DBT Europe
GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 209005 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy
(B1) 209420 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bucyrus DBT Europe GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 209420 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bucyrus DBT Europe
GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 209420 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy
(B1) 209652 2013 07 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STANISZEWSKA JOANNA
ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW ORTOPEDYCZNYCH SANUS, Tarnowo Podgórne, Polska 632513055 i dokonanie wpisu: NOWAKOWSKA JOANNA „SANUS”, Tarnowo Podgórne, Polska 632513055
(B1) 209771 2013 09 17 C. Sprostowano wpis w rejestrze
patentowym poprzez wykreślenie SCHULTE KLAUS-PATER, Dortmund, Niemcy i wpisanie SCHULTE KLAUS-PETER, Dortmund,
Niemcy
(B1) 210297 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BORKOWSKI JANUSZ KUJAWSKA
FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH KRUKOWIAK, Redecz Krukowy,
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Polska 910123416 i dokonanie wpisu: KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć Kujawski, Polska 910954130
(B1) 210493 2013 07 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bucyrus Europe GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy
(B1) 211172 2013 07 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CONVEYTECH S.P.A., Turyn, Włochy i dokonanie wpisu: CONVEYTECH S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, Torino, Włochy
(B1) 211831 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bucyrus DBT Europe GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 211831 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bucyrus DBT Europe
GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 211831 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy
(B1) 211832 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bucyrus DBT Europe GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 211832 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bucyrus DBT Europe
GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 21832 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy
(B1) 211895 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bucyrus DBT Europe GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 211895 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bucyrus DBT Europe
GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 211895 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy
(B1) 211974 2013 07 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy
(B1) 212079 2013 07 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SICPA HOLDING S.A., Prilly, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SICPA HOLDING SA, Prilly, Szwajcaria
(B1) 213034 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: Bucyrus DBT Europe GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 213034 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bucyrus DBT Europe
GmbH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy
(B1) 213034 2013 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy

2779

(B1) 213438 2013 07 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska 000045161
i dokonanie wpisu: SIEROSŁAWSKI GROUP JAN SIEROSŁAWSKI,
Przecław, Polska 831245936
(B1) 213739 2013 09 25 Nagłówek. Sprostowano wpis
w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie Pierwszeństwo
1998.08.13 DE 19863700.7 i wpisanie Pierwszeństwo 1998.08.13 DE
19836700.7
(B1) 213742 2013 07 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen, Niemcy i dokonanie wpisu: BASF SE, Ludwigshafen,
Niemcy
(B1) 213759, 213775 2013 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NIKELMAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 276471240 i dokonanie wpisu: BIURO BADAWCZOWDROŻENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, Polska 241960615
(B1) 213842 2013 07 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POŁUDNIOWY KONCERN
ENERGETYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 276854946;
ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA, KędzierzynKoźle, Polska 530544497; INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, Polska 000025945; BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW
I REALIZACJI ENERGOPROJEKT KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271905107 i dokonanie wpisu: TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 276854946; ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle,
Polska 530544497; INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA,
Zabrze, Polska 000025945; BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI ENERGOPROJEKT KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271905107
(B1) 213968 2013 07 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, Niemcy i dokonanie wpisu: BASF SE, Ludwigshafen, Niemcy
(B1) 214318 2013 09 25 C. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie PODSIADŁO RADOSŁAW, Łódź,
Polska i wpisanie PODSIADŁY RADOSŁAW, Łódź, Polska
(B1) 214404 2013 07 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WAMAG SPÓŁKA AKCYJNA, Wałbrzych, Polska 890250383 i dokonanie wpisu: KOPEX MACHINERY
SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Polska 271134897

377
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
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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) 1654510 2013 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH
MAATSCHAPPIJ B.V., Den Haag, Holandia i dokonanie wpisu: EMBAFFLE B.V., AN Alphen aan den Rijn, Holandia
(T3) 1723291 2013 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BERRY FINANCE NV, Oostrozebeke,
Belgia i dokonanie wpisu: Berry Floor NV, Menen, Belgia
(T3) 1719596 2013 05 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BERRY FINANCE NV, Oostrozebeke,
Belgia i dokonanie wpisu: Berry Floor NV, Menen, Belgia
(T3) 1815464 2013 05 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Saint-Gobain Performance Plastics Rencol Limited, London, Wielka Brytania i dokonanie
wpisu: Saint-Gobain Performance Plastics Rencol Limited, Coventry, Wielka Brytania
(T3) 1843953 2013 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Abbosh, Oday, London, Wielka Brytania
i dokonanie wpisu: Better All Round Limited, London, Wielka Brytania
(T3) 1703137 2013 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TLT-Turbo GmbH, Zweibrücken, Niemcy
i dokonanie wpisu: TROX TLT GmbH, Bad Hersfeld, Niemcy
(T3) 1893932 2013 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Shell Internationale Research Maatschappij B.V., Den Haag, Holandia i dokonanie wpisu: EMBAFFLE
B.V., AN Alphen aan den Rijn, Holandia
(T3) 1941066 2013 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Siemens VAI Metals Technologies
GmbH & Co, Linz, Austria i dokonanie wpisu: Siemens VAI Metals
Technologies GmbH, Linz, Austria
(T3) 1898863 2013 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Schering Aktiengesellschaft, Berlin,
Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, Berlin, Niemcy
(T3) 1898863 2013 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, Berlin, Niemcy i dokonanie wpisu: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin, Niemcy
(T3) 1966375 2013 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Roma, Włochy; TECNOGEN S.P.A., Piana di Monte
Verna, Włochy i dokonanie wpisu: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Roma, Włochy
(T3) 1956969 2013 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DNA Genotek Inc., Ottawa, Kanada
i dokonanie wpisu: DNA Genotek Inc., Kanata, Kanada
(T3) 1806074 2013 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: spiroplex GmbH, Verl, Niemcy i dokonanie wpisu: Hermann Bock GmbH, Verl, Niemcy
(T3) 1898099 2013 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TLT-Turbo GmbH, Zweibrücken,
Niemcy i dokonanie wpisu: TROX TLT GmbH, Bad Hersfeld, Niemcy
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(T3) 1905858 2013 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CRUCIBLE MATERIALS CORPORATION, Syracuse, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
CRUCIBLE INDUSTRIES LLC, Syracuse, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1982060 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rieter Technologies AG, Winterthur,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Autoneum Technologies AG, Winterthur, Szwajcaria
(T3) 1982060 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Autoneum Technologies AG, Winterthur, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Autoneum Management
AG, Winterthur, Szwajcaria
(T3) 2032752 2013 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Autoneum Technologies AG, Winterthur, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Autoneum Management
AG, Winterthur, Szwajcaria
(T3) 2014670 2013 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods Global Brands LLC, Northfield, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, Northfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2125437 2013 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rieter Technologies AG, Winterthur,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Autoneum Technologies AG, Winterthur, Szwajcaria
(T3) 2125437 2013 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Autoneum Technologies AG, Winterthur, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Autoneum Management
AG, Winterthur, Szwajcaria
(T3) 2156128 2013 05 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Shell Internationale Research Maatschappij B.V., The Hague, Holandia i dokonanie wpisu: EMBAFFLE
B.V., AN Alphen aan den Rijn, Holandia
(T3) 2167708 2013 05 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Universite Paul Verlaine, Metz,
Francja; Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Francja
i dokonanie wpisu: Université de Lorraine, Nancy, Francja; Centre
National de la Recherche Scientifique, Paris, Francja
(T3) 2311629 2013 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rieter Technologies AG, Winterthur,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Autoneum Technologies AG, Winterthur, Szwajcaria
(T3) 2311629 2013 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Autoneum Technologies AG, Winterthur, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Autoneum Management
AG, Winterthur, Szwajcaria
378
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(B1) 168980 2007 04 13

Unieważniono w części dotyczącej sposobu
379

DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
dodatkowego prawa ochronnego, datę unieważnienia oraz treść
decyzji.
0019/0174100

2012 08 30

Unieważniono w całości
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PATENTU

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numery patentów, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4
ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz datę
wygaśnięcia patentu.
(B1) 172313
(B1) 172614
(B1) 173349
(B1) 174574
(B1) 175174
(B1) 176067
(B1) 176086
(B1) 177007
(B1) 177884
(B1) 178305
(B1) 180394
(B1) 181113
(B1) 182432
(B1) 182712
(B1) 183426
(B1) 183740
(B1) 184366
(B1) 184525
(B1) 185657
(B1) 185932
(B1) 185960
(B1) 186225
(B1) 186298
(B1) 186359
(B1) 186681
(B1) 186726
(B1) 186942
(B1) 186943
(B1) 186944
(B1) 186945
(B1) 186998
(B1) 187093
(B1) 187502
(B1) 187571
(B1) 187940
(B1) 188244
(B1) 188434
(B1) 188476
(B1) 189002
(B1) 189626
(B1) 189956
(B1) 190181
(B1) 190190
(B1) 190443
(B1) 190471
(B1) 190651
(B1) 190683
(B1) 190707
(B1) 190783
(B1) 191162
(B1) 191190
(B1) 191258
(B1) 191495
(B1) 191507
(B1) 191634
(B1) 191747
(B1) 191811
(B1) 192113

2012 10 09
2012 09 30
2012 10 27
2012 10 07
2012 10 11
2012 10 15
2012 10 06
2012 10 29
2012 10 24
2012 10 07
2012 10 10
2012 10 08
2012 10 19
2012 10 13
2011 11 07
2012 10 23
2012 10 10
2012 10 24
2012 10 13
2012 09 05
2012 10 07
2012 10 11
2012 10 03
2011 11 26
2012 10 09
2012 10 21
2012 10 15
2012 10 16
2012 10 16
2012 10 16
2012 10 07
2012 10 24
2012 10 20
2011 06 18
2012 10 08
2012 10 03
2012 10 09
2012 10 15
2012 10 15
2012 10 16
2012 10 20
2012 10 07
2012 10 13
2012 10 02
2012 10 01
2012 10 16
2012 10 22
2012 10 19
2012 10 08
2012 10 21
2012 10 02
2012 10 29
2012 10 04
2012 10 05
2012 10 05
2012 09 30
2012 10 07
2012 10 31

(B1) 192210
(B1) 192280
(B1) 192282
(B1) 192530
(B1) 192740
(B1) 193188
(B1) 193215
(B1) 193265
(B1) 193531
(B1) 193963
(B1) 194025
(B1) 194101
(B1) 194251
(B1) 194577
(B1) 194909
(B1) 194920
(B1) 195002
(B1) 195082
(B1) 195667
(B1) 195773
(B1) 196093
(B1) 196112
(B1) 196199
(B1) 196420
(B1) 196440
(B1) 196796
(B1) 196979
(B1) 197734
(B1) 198079
(B1) 198086
(B1) 198238
(B1) 198747
(B1) 198777
(B1) 198783
(B1) 198917
(B1) 198989
(B1) 199868
(B1) 200203
(B1) 200345
(B1) 200465
(B1) 200515
(B1) 200586
(B1) 200598
(B1) 200708
(B1) 200903
(B1) 201056
(B1) 201152
(B1) 201898
(B1) 201936
(B1) 202060
(B1) 202479
(B1) 202497
(B1) 202791
(B1) 202896
(B1) 202897
(B1) 202943
(B1) 203005
(B1) 203077

2012 10 03
2012 10 17
2012 10 01
2012 10 24
2012 10 30
2012 10 12
2012 10 19
2012 10 27
2012 10 06
2012 10 09
2012 10 17
2012 10 22
2012 10 12
2012 10 02
2011 10 08
2012 10 29
2012 10 15
2012 10 10
2012 10 12
2011 12 19
2012 10 29
2012 10 05
2012 09 30
2011 10 01
2012 10 16
2012 10 23
2012 10 26
2012 08 11
2012 10 23
2012 10 10
2012 10 28
2012 10 07
2012 10 30
2012 10 19
2012 10 07
2012 10 05
2012 10 13
2012 10 30
2012 10 01
2012 10 26
2012 10 14
2012 10 15
2012 10 29
2012 10 14
2012 10 07
2012 10 25
2012 10 17
2012 09 20
2012 01 16
2012 10 17
2012 10 17
2012 10 20
2012 10 15
2012 10 06
2012 10 06
2012 09 29
2012 10 15
2007 05 31

(B1) 203084
(B1) 203621
(B1) 204119
(B1) 204176
(B1) 204588
(B1) 204606
(B1) 204653
(B1) 204854
(B1) 204947
(B1) 204961
(B1) 205166
(B1) 205535
(B1) 205671
(B1) 206440
(B1) 206469
(B1) 206505
(B1) 206750
(B1) 206802
(B1) 206924
(B1) 207132
(B1) 207334
(B1) 207911
(B1) 207953
(B1) 208256
(B1) 208271
(B1) 208369
(B1) 208561
(B1) 208648
(B1) 208677
(B1) 208743
(B1) 208831
(B1) 208848
(B1) 208974
(B1) 209032
(B1) 209080
(B1) 209220
(B1) 209278
(B1) 209297
(B1) 209617
(B1) 209741
(B1) 209829
(B1) 209859
(B1) 209885
(B1) 210091
(B1) 210289
(B1) 210457
(B1) 210470
(B1) 210599
(B1) 210752
(B1) 210871
(B1) 210954
(B1) 210955
(B1) 210984
(B1) 211024
(B1) 211170
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2012 10 20
2012 10 18
2012 10 30
2012 10 06
2012 10 24
2012 10 20
2012 09 17
2012 10 17
2012 10 17
2012 10 07
2012 10 24
2012 10 23
2012 09 12
2011 12 04
2012 10 25
2012 10 21
2011 10 09
2012 10 29
2012 10 28
2012 10 30
2012 10 05
2012 10 14
2012 10 13
2012 10 28
2012 10 21
2012 10 25
2012 10 27
2012 10 01
2012 09 30
2012 10 06
2011 08 16
2012 10 10
2012 09 30
2012 10 17
2012 10 26
2012 10 18
2012 10 23
2012 10 25
2012 10 25
2012 10 10
2011 10 30
2012 10 21
2012 10 21
2012 10 12
2012 10 02
2012 03 31
2012 10 22
2012 10 04
2012 10 13
2012 10 31
2012 10 20
2012 10 20
2012 10 31
2011 12 09
2012 10 21

(B1) 211317
(B1) 211473
(B1) 211474
(B1) 211553
(B1) 211567
(B1) 211579
(B1) 211582
(B1) 211587
(B1) 211609
(B1) 211712
(B1) 211750
(B1) 211770
(B1) 211886
(B1) 211899
(B1) 211921
(B1) 211943
(B1) 211983
(B1) 211992
(B1) 212002
(B1) 212231
(B1) 212444
(B1) 212445
(B1) 212452
(B1) 212570
(B1) 212670
(B1) 212842
(B1) 212931
(B1) 213059
(B1) 213132
(B1) 213167
(B1) 213171
(B1) 213172
(B1) 213173
(B1) 213176
(B1) 213181
(B1) 213183
(B1) 213184
(B1) 213185
(B1) 213238
(B1) 213282
(B1) 213294
(B1) 213314
(B1) 213318
(B1) 213330
(B1) 213340
(B1) 213346
(B1) 213347
(B1) 213351
(B1) 213410
(B1) 213436
(B1) 213505
(B1) 213583
(B1) 213590
(B1) 213611
(B1) 213653

2012 10 25
2011 05 05
2011 05 05
2003 08 23
2012 10 11
2012 10 20
2012 10 20
2012 10 22
2012 10 27
2012 06 02
2012 10 01
2011 06 18
2012 10 03
2012 10 26
2011 12 22
2011 03 26
2012 10 13
2012 10 24
2012 10 29
2012 10 22
2012 10 15
2012 10 15
2012 10 07
2012 10 21
2012 10 06
2012 10 09
2012 10 27
2012 10 20
2007 05 06
2011 04 09
2011 07 24
2011 11 27
2011 11 24
2011 08 13
2012 10 27
2011 06 10
2011 06 10
2011 06 10
2010 11 30
2011 11 25
2009 12 07
2010 04 23
2010 06 04
2006 02 24
2010 05 17
2012 03 09
2011 12 04
2011 04 11
2011 07 14
2011 11 05
2011 01 23
2012 01 19
2012 05 04
2011 12 01
2006 09 02
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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) 1510494 2012 08 06
(T3) 1512336 2012 07 20

(T3) 1518468 2012 08 24
(T3) 1518896 2012 08 25
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(T3) 1523911
(T3) 1564472
(T3) 1608836
(T3) 1608837
(T3) 1623935
(T3) 1627647
(T3) 1630286
(T3) 1630287
(T3) 1630948
(T3) 1634756
(T3) 1643033
(T3) 1648922
(T3) 1651536
(T3) 1651668
(T3) 1651906
(T3) 1653805
(T3) 1654284
(T3) 1654418
(T3) 1654471
(T3) 1656347
(T3) 1656358
(T3) 1656418
(T3) 1656433
(T3) 1658281
(T3) 1659936
(T3) 1660034
(T3) 1660431
(T3) 1660457
(T3) 1661542
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2012 08 20
2012 08 27
2012 08 18
2012 08 18
2012 08 05
2012 08 17
2012 08 26
2012 08 26
2012 08 27
2012 08 20
2012 08 16
2012 08 02
2012 08 06
2012 08 04
2012 08 03
2012 08 06
2012 08 12
2012 08 05
2012 08 05
2012 08 16
2012 08 18
2012 08 11
2012 08 04
2012 08 26
2012 08 19
2012 08 11
2012 08 18
2012 08 25
2012 08 12

(T3) 1663194
(T3) 1664054
(T3) 1664179
(T3) 1664935
(T3) 1667541
(T3) 1667944
(T3) 1678985
(T3) 1689381
(T3) 1689391
(T3) 1691080
(T3) 1711470
(T3) 1725727
(T3) 1745980
(T3) 1753093
(T3) 1754596
(T3) 1754744
(T3) 1757386
(T3) 1759966
(T3) 1760400
(T3) 1760419
(T3) 1769906
(T3) 1776539
(T3) 1778677
(T3) 1784113
(T3) 1784613
(T3) 1786913
(T3) 1787481
(T3) 1788885
(T3) 1788990

2012 08 26
2012 08 24
2012 08 19
2012 07 26
2012 08 16
2012 08 30
2012 08 25
2012 08 18
2012 08 27
2012 08 09
2012 08 31
2012 08 06
2012 07 21
2012 08 12
2012 08 19
2012 08 19
2012 08 27
2012 08 31
2012 08 10
2012 08 30
2012 08 25
2012 08 08
2012 08 18
2012 08 22
2012 08 09
2012 08 23
2012 08 30
2012 08 12
2012 08 29

(T3) 1789222
(T3) 1789401
(T3) 1791654
(T3) 1793691
(T3) 1794856
(T3) 1799607
(T3) 1804745
(T3) 1812807
(T3) 1855677
(T3) 1861100
(T3) 1884191
(T3) 1887330
(T3) 1892194
(T3) 1894509
(T3) 1894831
(T3) 1895040
(T3) 1895046
(T3) 1897980
(T3) 1910376
(T3) 1912991
(T3) 1916987
(T3) 1919883
(T3) 1920002
(T3) 1921233
(T3) 1922049
(T3) 1922710
(T3) 1924747
(T3) 1924799

2012 08 17
2012 08 17
2012 08 24
2012 08 12
2012 08 30
2012 08 03
2012 08 30
2012 08 19
2012 08 04
2012 08 04
2012 08 02
2012 08 11
2012 08 09
2012 08 31
2012 08 17
2012 08 29
2012 08 08
2012 08 15
2012 08 04
2012 08 08
2012 08 23
2012 08 21
2012 08 11
2012 08 11
2012 08 10
2012 08 15
2012 08 23
2012 08 28

Nr 11/2013
(T3) 1929047
(T3) 1937671
(T3) 1948817
(T3) 1955943
(T3) 1965367
(T3) 2022912
(T3) 2025464
(T3) 2027836
(T3) 2049318
(T3) 2053335
(T3) 2054344
(T3) 2059463
(T3) 2059521
(T3) 2059630
(T3) 2061436
(T3) 2064185
(T3) 2066638
(T3) 2069332
(T3) 2151411
(T3) 2156767
(T3) 2163408
(T3) 2168884
(T3) 2185567
(T3) 2190909
(T3) 2190965
(T3) 2213584
(T3) 2292483
(T3) 2310594

2012 08 30
2012 08 28
2012 08 24
2012 08 15
2012 08 10
2012 08 06
2012 08 10
2012 08 29
2012 08 10
2012 08 21
2012 08 03
2012 08 16
2012 08 02
2012 08 24
2012 08 30
2012 08 09
2012 08 07
2012 08 15
2012 08 07
2012 08 07
2012 08 12
2012 08 31
2012 07 22
2012 08 28
2012 08 20
2012 08 09
2012 08 11
2012 08 03

Nr 11/2013

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

2783

B. WZORY UŻYTKOWE
382
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 66 801 do nr 66 854)
Y1 (11) 66827
(41) 2012 12 17
(51) A01B 39/18 (2006.01)
A01B 39/19 (2006.01)
A01M 21/02 (2006.01)
(21) 120105
(22) 2011 06 09
(72) KŁOBUCHOWSKI PIOTR, Skierniewice (PL)
(73) PLACEK JANINA JAGODA JPS SPÓŁKA CYWILNA,
Skierniewice (PL); JAWORSKI BOGDAN JAGODA JPS SPÓŁKA
CYWILNA, Skierniewice (PL); SZAFRAŃSKI KRZYSZTOF JAGODA
JPS SPÓŁKA CYWILNA, Skierniewice (PL)
(54) Opielacz
Y1 (11) 66830
(41) 2013 01 07
(51) A01C 1/08 (2006.01)
(21) 120173
(22) 2011 07 01
(72) GUGAŁA MAREK, Mozolice Duże (PL); TUROWSKI JAN,
Siedlce (PL); ZARZECKA KRYSTYNA, Siedlce (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Urządzenie do zaprawiania ziemniaków przed sadzeniem
Y1 (11) 66834
(41) 2013 02 04
(51) A21C 3/02 (2006.01)
(21) 120216
(22) 2011 07 22
(72) KOWALSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); KOWALSKI WOJCIECH,
Warszawa (PL); KOWALSKI MAREK, Grójec (PL); SZPAK WITOLD,
Warszawa (PL)
(73) SANTE A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA , Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do rozprowadzania masy ciasta
Y1 (11) 66813
(41) 2012 10 22
(51) A23B 4/052 (2006.01)
(21) 119915
(22) 2011 04 12
(72) SOŚNIK BŁAŻEJ, Katowice (PL)
(73) SOŚNIK BŁAŻEJ, Katowice (PL)
(54) Wytwornica dymu
Y1 (11) 66831
(41) 2013 01 07
(51) A42B 1/18 (2006.01)
A42B 1/02 (2006.01)
(21) 120180
(22) 2011 07 04
(72) NAPIERALSKA LIDIA, Łódź (PL); DANISIEWICZ WIESŁAWA,
Łódź (PL); LEWARTOWSKA JOANNA, Łódź (PL); SÓJKALEDAKOWICZ JADWIGA, Łódź (PL); CHRÓŚCIELEWSKI KRZYSZTOF,
Łódź (PL); WŁODARCZYK MARIUSZ, Łódź (PL); SOWIŃSKI
GRZEGORZ, Łódź (PL); WRZESIEŃ ANNA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA , Łódź (PL)
(54) Kapelusz chroniący przed promieniowaniem UV
Y1 (11) 66833
(41) 2013 01 21
(51) A47C 7/16 (2006.01)
(21) 120204
(22) 2011 07 18
(72) OSAJDA MARCIN, Bystrzyca Kłodzka (PL); AUGUSTYN
MIECZYSŁAW, Krosno (PL); HRYŃCZUK PIOTR, Rzepedź (PL);
RADKO ARTUR, Sanok (PL)

(73) NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(54) Kompozytowa kształtka siedziska meblowego
Y1 (11) 66839
(41) 2013 03 18
(51) A47C 7/54 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
(21) 120305
(22) 2011 09 05
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, Łochowice (PL); HOFFMANN
WOJCIECH, Brzoza (PL)
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALONOŚCIĄ, Lisi Ogon (PL)
(54) Przegub podłokietnika
Y1 (11) 66836
(41) 2013 02 04
(51) A47C 17/18 (2006.01)
(21) 120232
(22) 2011 07 26
(72) NIEDŹWIEDŹ LESZEK, Skórzewo (PL)
(73) NIEDŹWIEDŹ HALINA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY,
Łowęcin (PL)
(54) Sofa z rozkładanym oparciem i podłokietnikami
Y1 (11) 66825
(41) 2012 12 03
(51) A47C 17/86 (2006.01)
A47C 17/04 (2006.01)
(21) 120066
(22) 2011 05 30
(72) RUDZIŃSKI BOGDAN JAROSŁAW, Nidzica (PL)
(73) STALMOT I WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica (PL)
(54) Podnośnik przegubowy z regulacją kąta nachylenia
Y1 (11) 66840
(41) 2013 03 18
(51) A47F 5/10 (2006.01)
A47B 43/00 (2006.01)
(21) 120339
(22) 2011 09 13
(72) HOL JOHANNES LEONARDUS MARTINUS, Echt (NL)
(73) HOLBOX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Regał ekspozycyjny
Y1 (11) 66846
(41) 2013 04 02
(51) A47F 5/11 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
(21) 121047
(22) 2012 05 28
(72) HOL JOHANNES LEONARDUS MARTINUS, Echt (NL)
(73) HOLBOX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Stojak reklamowy
Y1 (11) 66810
(51) A47G 1/14 (2006.01)
G09F 1/12 (2006.01)
B42D 5/04 (2006.01)
A47G 1/24 (2006.01)
(21) 119892

(41) 2012 10 08

(22) 2011 04 04
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(72) ROGOŻNICKI PIOTR, Warszawa (PL); BRZOZOWSKI JAROSŁAW,
Nowe Gnatowice (PL)
(73) FERNIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kampinos (PL)
(54) Podstawka
Y1 (11) 66841
(41) 2013 03 18
(51) A47J 37/07 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
A47J 37/06 (2006.01)
A47B 37/00 (2006.01)
(21) 120343
(22) 2011 09 14
(72) SZELĄG DARIUSZ, Częstochowa (PL)
(73) SZELĄG DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
--USŁUGOWO-HANDLOWE SZEL-DAR, Częstochowa (PL)
(54) Grill ogrodowy
Y1 (11) 66807
(41) 2012 06 04
(51) A47K 3/40 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E03C 1/02 (2006.01)
(21) 119513
(22) 2010 11 23
(72) SCHAEDLER STEFAN, Międzychód-Bielsko (PL); SCHAEDLER
HENRYK, Dzięcielin (PL)
(73) SCHED-POL PPHU SPÓŁKA JAWNA STEFAN I HENRYK
SCHAEDLER, Międzychód-Bielsko (PL)
(54) Podpora brodzika posadzkowego
Y1 (11) 66844
(41) 2006 02 06
(51) A61F 11/08 (2006.01)
A61F 11/06 (2006.01)
A61F 11/10 (2006.01)
A61F 11/12 (2006.01)
(62) 377689
(21) 120714
(22) 2003 10 14
(30) 10/282,280
2002 10 28
US
(86) 2003 10 14
PCT/US03/32601
(87) 2004 05 13
WO04/039296
(72) BARWACZ ROBERT F., Kraków (PL)
(73) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY, Saint Paul (US)
(54) Urządzenie ochronne słuchu w postaci przeznaczonej do dystrybucji
Y1 (11) 66820
(41) 2012 11 19
(51) A62B 18/02 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 120014
(22) 2011 05 11
(72) KUDAJ JAN, Konstantynów Łódzki (PL); MŁOCEK ANDRZEJ,
Łódź (PL); FISZER IGOR, Konstantynów Łódzki (PL)
(73) SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ, Konstantynów Łódzki (PL)
(54) Półmaska filtrująca
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(72) RĄPAŁA WOJCIECH, Krosno (PL); GROMEK MAREK,
Grabownica Starzeńska (PL)
(73) RĄPAŁA WOJCIECH, Krosno (PL)
(54) Przenośne pole do gry w minigolfa i podobnych gier
Y1 (11) 66851
(41) 2013 04 02
(51) B06B 1/18 (2006.01)
F15B 21/12 (2006.01)
B65D 88/66 (2006.01)
(21) 121249
(22) 2012 08 06
(72) SZYDŁOWSKI JAN, Gliwice (PL)
(73) SZYDŁOWSKI JAN CENTRALA ZAOPATRZENIA PRZEMYSŁU,
Gliwice (PL)
(54) Odbijak pneumatyczny do czyszczenia ścianek zbiornika na
materiały sypkie
Y1 (11) 66809
(41) 2012 08 27
(51) B60N 2/12 (2006.01)
(21) 119774
(22) 2011 02 21
(72) KOWALSKI CEZARY, Łódź (PL)
(73) KOWALSKI CEZARY, Łódź (PL)
(54) Dostęp do tylnych miejsc siedzących samochodu
Y1 (11) 66848
(41) 2009 03 30
(51) B63H 11/12 (2006.01)
(62) 383373
(21) 121186
(22) 2007 09 17
(72) KOZIARSKI CZESŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ odrzutowy parowo-wodny
Y1 (11) 66849
(41) 2009 03 30
(51) B63H 11/12 (2006.01)
(62) 383374
(21) 121187
(22) 2007 09 17
(72) KOZIARSKI CZESŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Silnik odrzutowy parowo-wodny
Y1 (11) 66814
(41) 2011 10 24
(51) B65D 5/20 (2006.01)
B65D 85/60 (2006.01)
(21) 119958
(22) 2011 04 22
(30) 202010005296.3
2010 04 23
(72) VOSS FARINA, Lichtenau-Atteln (DE)
(73) AUGUST STORCK KG, Berlin (DE)
(54) Opakowanie

DE

Y1 (11) 66804
(41) 2012 04 10
(51) B65D 33/28 (2006.01)
B65D 75/68 (2006.01)
(21) 119382
(22) 2010 10 05
(72) KOZA MARIUSZ, Łęczna (PL); HABRYŃ ANDRZEJ, Wolbrom (PL)
(73) DRILLING MS SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczna (PL)
(54) Foliowe opakowanie suchej mieszanki do torkretowania

Y1 (11) 66812
(41) 2012 10 22
(51) A63B 19/00 (2006.01)
A63B 19/02 (2006.01)
A63B 19/04 (2006.01)
(21) 119914
(22) 2011 04 12
(72) JANICKI ROMAN, Bielsko-Biała (PL); WACKERMANN EDWARD,
Bielsko-Biała (PL)
(73) TSCHUK TYTUS, Ustroń (PL)
(54) Żyroskop-trenażer lotów samolotowych

Y1 (11) 66805
(41) 2012 04 10
(51) B65D 33/28 (2006.01)
B65D 75/68 (2006.01)
(21) 119383
(22) 2010 10 05
(72) KOZA MARIUSZ, Łęczna (PL); HABRYŃ ANDRZEJ, Wolbrom (PL)
(73) DRILLING MS SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczna (PL)
(54) Papierowe opakowanie suchej mieszanki do torkretowania

Y1 (11) 66821
(51) A63B 67/02 (2006.01)
A63B 67/00 (2006.01)
(21) 120039

Y1 (11) 66801
(41) 2010 02 15
(51) B65F 3/00 (2006.01)
(21) 117642
(22) 2008 08 12
(72) WALENTYN BARTOSZ ŁUKASZ, Okole (PL)

(41) 2012 12 03
(22) 2011 05 20
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(73) WALENTYN BARTOSZ ŁUKASZ, Okole (PL)
(54) Śmieciarka spalająca śmieci
Y1 (11) 66842
(41) 2013 04 15
(51) B65G 7/08 (2006.01)
(21) 120389
(22) 2011 10 06
(72) BARTKOWSKI HENRYK, Gniezno (PL)
(73) OPTIMAL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzemeszno (PL)
(54) Wywrotnica do ładunków umieszczonych na palecie
Y1 (11) 66802
(41) 2011 07 04
(51) B65G 19/28 (2006.01)
(21) 118693
(22) 2009 12 30
(72) SOROKA TOMASZ, Nieporęt (PL); KWIECIŃSKI DANIEL, Bytom (PL)
(73) KOPEX ELECTRIC SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(54) Zgrzebło przenośnika, zwłaszcza górniczego przenośnika ścianowego
Y1 (11) 66832
(41) 2013 01 21
(51) B65G 21/12 (2006.01)
(21) 120184
(22) 2011 07 07
(72) TENEROWICZ PIOTR, Gorlice (PL); DZIK KAZIMIERZ,
Gorlice (PL); ZAŁĘSKI MIECZYSŁAW, Gorlice (PL); KOTLARZ IGNACY,
Gorlice (PL); POSŁUSZNY RYSZARD, Gorlice (PL)
(73) ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH GLINIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice (PL)
(54) Segment korekcyjny końcówki najazdowej przenośnika taśmowego
Y1 (11) 66829
(41) 2013 01 07
(51) D03D 15/00 (2006.01)
F41H 3/00 (2006.01)
(21) 120169
(22) 2011 06 30
(72) OBERSZTYN EWA, Łódź (PL); FORTUNIAK KRYSTYNA, Łódź (PL);
REDLICH GRAŻYNA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź (PL)
(54) Tkanina maskująca
Y1 (11) 66817
(41) 2012 11 19
(51) E01B 7/02 (2006.01)
(21) 120006
(22) 2011 05 09
(72) SAJON STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE BIEŻANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Głowica dwurolkowa do rozjazdów
Y1 (11) 66818
(41) 2012 11 19
(51) E01B 7/02 (2006.01)
(21) 120007
(22) 2011 05 09
(72) SAJON STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE BIEŻANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Głowica czterorolkowa do rozjazdów
Y1 (11) 66822
(41) 2012 12 03
(51) E02F 9/26 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
(21) 120048
(22) 2011 05 24
(72) KORMANEK MARIUSZ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie ciągnikowe do wywierania kontrolowanego nacisku
na grunt
Y1 (11) 66808
(51) E03F 7/04 (2006.01)

(41) 2012 07 02
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F16K 15/03 (2006.01)
E02B 11/00 (2006.01)
(21) 119618
(22) 2010 12 28
(72) BĄK GRZEGORZ, Świlcza (PL)
(73) BĄK GRZEGORZ ZAKŁADY PRODUKCYJNE SYSTEMÓW
SANITARNYCH KARMAT, Świlcza (PL)
(54) Zasuwa burzowa dwuklapowa
Y1 (11) 66835
(41) 2013 02 04
(51) E04C 1/00 (2006.01)
E04B 5/08 (2006.01)
(21) 120223
(22) 2011 07 25
(72) SZYDLAREK LESZEK, Giewartów-Holendry (PL)
(73) SZYDLAREK LESZEK WYTWÓRNIA MATERIAŁÓW
BETONOWYCH SPÓŁKA CYWILNA, Giewartów-Holendry (PL);
SZYDLAREK ELŻBIETA WYTWÓRNIA MATERIAŁÓW BETONOWYCH
SPÓŁKA CYWILNA, Giewartów-Holendry (PL)
(54) Pustak stropowy
Y1 (11) 66806
(41) 2012 05 07
(51) E04C 2/26 (2006.01)
(21) 119452
(22) 2010 10 28
(72) SUROWIEC LESZEK, Nowa Wieś (PL); KONIAREK ELIGIUSZ,
Sopot (PL); PASIEKA MIROSŁAW, Nowa Wieś (PL); BIERNACKI
LESZEK, Świętochłowice (PL)
(73) LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Panel ścienny do konstrukcji elementów nośnych
Y1 (11) 66828
(41) 2012 12 17
(51) E04D 1/24 (2006.01)
E04D 1/28 (2006.01)
(21) 120119
(22) 2011 06 13
(72) KITOWSKI PRZEMYSŁAW, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Element przekryciowo-izolacyjny
Y1 (11) 66816
(41) 2012 11 05
(51) E04D 13/072 (2006.01)
(21) 119978
(22) 2011 04 29
(72) WIĘCEK BOGDAN, Płock (PL); CHABOWSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(73) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(54) Hak do mocowania półkolistych rynien
Y1 (11) 66819
(41) 2012 11 19
(51) E04F 19/08 (2006.01)
(21) 120010
(22) 2011 05 09
(72) CHOMKA WALDEMAR, Mińsk Mazowiecki (PL)
(73) AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA, Stojadła (PL)
(54) Maskownica rewizyjna
Y1 (11) 66823
(41) 2012 12 03
(51) E04H 17/22 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 120051
(22) 2011 05 25
(72) LIS ROBERT, Piekoszów (PL)
(73) LIS ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE DREWNOGRÓD, Piekoszów (PL)
(54) Kotwa
Y1 (11) 66824
(41) 2012 10 08
(51) E06B 1/70 (2006.01)
(22) 2011 03 24
(21) 120058
(72) KOPIEC SŁAWOMIR, Wodzisław Śląski (PL); DZIKI WACŁAW,
Jastrzębie Zdrój (PL)
(73) CAPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,
Skrzyszów (PL)
(54) Zespół progowy
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Y1 (11) 66843
(41) 2013 04 15
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
(21) 120424
(22) 2011 10 14
(72) SZEWCZYK NORBERT, Piątkowisko (PL)
(73) OKNA RĄBIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rąbień (PL)
(54) Profil okienny
Y1 (11) 66847
(41) 2013 03 18
(51) E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)
(21) 121179
(22) 2012 07 09
(72) WĄTOR PIOTR, Wodzisław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jedrzejów (PL)
(54) Drzwi przeciwpożarowe
Y1 (11) 66803
(41) 2012 01 30
(51) F02B 65/00 (2006.01)
(21) 119208
(22) 2010 07 23
(72) ZIELEŹNY WOJCIECH, Rybnik (PL); DOLNY RYSZARD, Rybnik (PL);
GARUS PRZEMYSŁAW, Żory (PL)
(73) URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE SPÓŁKA AKCYJNA, Żory (PL)
(54) Silnik spalinowy przystosowany do pracy w kopalni
Y1 (11) 66815
(41) 2012 11 05
(51) F02M 21/02 (2006.01)
(21) 119975
(22) 2011 04 28
(72) STRAMECKI TOMASZ, Zator (PL); HEBDA DARIUSZ,
Śledziejowice (PL)
(73) VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina (PL)
(54) Urządzenie dostarczające gaz zasilający dla pojazdu samochodowego
Y1 (11) 66850
(41) 2013 02 04
(51) F16B 39/24 (2006.01)
F16B 29/00 (2006.01)
(21) 121226
(22) 2012 07 26
(30) TO2011A000676
2011 07 27
(72) PORTA FABRIZIO, Torino (IT)
(73) A.G. PORTA S.p.A., Beinasco (IT)
(54) Zespół nakrętki i podkładki

IT

Y1 (11) 66837
(41) 2013 02 04
(51) F16L 19/02 (2006.01)
F16L 47/06 (2006.01)
F16L 23/02 (2006.01)
F16L 47/14 (2006.01)
F16L 23/12 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
A63G 21/18 (2006.01)
(21) 120249
(22) 2011 07 29
(72) GÓRNICKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL)
(73) POL-GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wołczkowo (PL)
(54) Złącze kołnierzowe rur laminowanych
Y1 (11) 66838
(41) 2013 03 04
(51) F16M 11/12 (2006.01)
G09F 11/00 (2006.01)
(21) 120298
(22) 2011 08 29
(72) BĄK EDWARD, Piotrowice (PL)
(73) EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice (PL)
(54) Zawiesie monitora
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Y1 (11) 66852
(41) 2010 05 24
(51) G01N 30/90 (2006.01)
G01N 30/92 (2006.01)
(62) 386559
(21) 121337
(22) 2008 11 19
(72) DZIDO TADEUSZ, Lublin (PL); ŚLĄZAK PIOTR, Lublin (PL);
PŁOCHARZ PAWEŁ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do zwilżania płytki chromatograficznej stosowanej
do elektrochromatografii planarnej
Y1 (11) 66853
(41) 2011 01 03
(51) G01N 33/02 (2006.01)
G01N 29/00 (2006.01)
(62) 388444
(21) 121405
(22) 2009 07 02
(72) ZDUNEK ARTUR, Bogucin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Głowica akustyczna do pomiaru kruchości i tekstury owoców
i warzyw, zwłaszcza jabłek
Y1 (11) 66811
(41) 2012 10 08
(51) G09F 1/06 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
(21) 119898
(22) 2011 04 05
(72) LEWANDOWSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LEWANDOWSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Składany regał ekspozycyjny
Y1 (11) 66826
(41) 2012 09 10
(51) G10K 1/062 (2006.01)
(21) 120079
(22) 2011 06 01
(30) 001831827-0002
2011 03 07
EM
(72) DZIDA WOJCIECH, Pszczyna (PL)
(73) ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna (PL)
(54) Gong elektromechaniczno-elektroniczny
Y1 (11) 66854
(41) 2010 06 21
(51) H01M 2/10 (2006.01)
H01M 2/20 (2006.01)
(62) 386823
(21) 121434
(22) 2008 12 16
(72) CIOSEK MARCIN PAWEŁ, Lubań (PL); KRAS BARTŁOMIEJ
STEFAN, Piastów (PL); MAKOMASKI KONRAD, Warszawa (PL);
HEILIGENSTEIN JÉRÔME JEAN, Paryż (FR)
(73) IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(54) Złącze biegunów ogniw elektrycznych
Y1 (11) 66845
(41) 2005 10 31
(51) H05B 3/82 (2006.01)
F24H 1/20 (2006.01)
(62) 374683
(21) 120828
(22) 2005 04 26
DE
2004 04 28
(30) 102004020821
(72) HELMINGER MARKUS, Siegsdorf (DE); LINDERT CHRISTIAN,
Flintsbach am Inn (DE); WIESER BIRGIT, Garching (DE)
(73) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München (DE)
(54) Elektryczny element grzejny dla podgrzewacza wody
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INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

A01B 39/18 (2006.01)
A01B 39/19 (2006.01)
A01C 1/08 (2006.01)
A01M 21/02 (2006.01)
A21C 3/02 (2006.01)
A23B 4/052 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A42B 1/18 (2006.01)
A42B 1/02 (2006.01)
A47B 43/00 (2006.01)
A47B 37/00 (2006.01)
A47C 7/16 (2006.01)
A47C 7/54 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
A47C 17/18 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
A47C 17/04 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47G 1/14 (2006.01)
A47G 1/24 (2006.01)
A47J 37/07 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
A47J 37/06 (2006.01)
A47K 3/40 (2006.01)
A61F 11/08 (2006.01)
A61F 11/06 (2006.01)
A61F 11/10 (2006.01)
A61F 11/12 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A63B 19/00 (2006.01)
A63B 19/02 (2006.01)
A63B 19/04 (2006.01)
A63B 67/02 (2006.01)
A63B 67/00 (2006.01)
A63G 21/18 (2006.01)
B06B 1/18 (2006.01)
B42D 5/04 (2006.01)
B60N 2/12 (2006.01)
B63H 11/12 (2006.01)
B63H 11/12 (2006.01)
B65D 88/66 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 85/60 (2006.01)
B65D 33/28 (2006.01)
B65D 75/68 (2006.01)
B65D 33/28 (2006.01)
B65D 75/68 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
B65F 3/00 (2006.01)
B65G 7/08 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)

66827
66827*
66830
66827*
66834
66813
66820*
66831
66831*
66840*
66841*
66833
66839
66839*
66836
66825
66825*
66840
66846
66811*
66810
66810*
66841
66841*
66841*
66807
66844
66844*
66844*
66844*
66820
66812
66812*
66812*
66821
66821*
66837*
66851
66810*
66809
66848
66849
66851*
66814
66814*
66804
66804*
66805
66805*
66811*
66801
66842
66802

B65G 21/12 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
E01B 7/02 (2006.01)
E01B 7/02 (2006.01)
E02B 11/00 (2006.01)
E02F 9/26 (2006.01)
E03C 1/02 (2006.01)
E03F 7/04 (2006.01)
E04B 5/08 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04D 1/24 (2006.01)
E04D 1/28 (2006.01)
E04D 13/072 (2006.01)
E04F 19/08 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)
F02B 65/00 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
F15B 21/12 (2006.01)
F16B 39/24 (2006.01)
F16B 29/00 (2006.01)
F16K 15/03 (2006.01)
F16L 19/02 (2006.01)
F16L 47/06 (2006.01)
F16L 23/02 (2006.01)
F16L 47/14 (2006.01)
F16L 23/12 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
F16M 11/12 (2006.01)
F24H 1/20 (2006.01)
F41H 3/00 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
G01N 30/90 (2006.01)
G01N 30/92 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
G01N 29/00 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
G09F 1/12 (2006.01)
G09F 11/00 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
G10K 1/062 (2006.01)
H01M 2/10 (2006.01)
H01M 2/20 (2006.01)
H05B 3/82 (2006.01)

66832
66829
66817
66818
66808*
66822
66807*
66808
66835*
66835
66806
66828
66828*
66816
66819
66807*
66823
66823*
66824
66843
66843*
66847
66847*
66803
66815
66851*
66850
66850*
66808*
66837
66837*
66837*
66837*
66837*
66837*
66838
66845*
66829*
66822*
66852
66852*
66853
66853*
66846*
66846*
66810*
66838*
66811
66826
66854
66854*
66845

66801
66802
66803
66804
66805
66806
66807
66808
66809
66810
66811
66812
66813
66814
66815
66816
66817
66818
66819
66820
66821
66822
66823
66824
66825
66826
66827

B65F 3/00 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)
F02B 65/00 (2006.01)
B65D 33/28 (2006.01)
B65D 33/28 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
A47K 3/40 (2006.01)
E03F 7/04 (2006.01)
B60N 2/12 (2006.01)
A47G 1/14 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
A63B 19/00 (2006.01)
A23B 4/052 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
E04D 13/072 (2006.01)
E01B 7/02 (2006.01)
E01B 7/02 (2006.01)
E04F 19/08 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A63B 67/02 (2006.01)
E02F 9/26 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
A47C 17/86 (2006.01)
G10K 1/062 (2006.01)
A01B 39/18 (2006.01)

66828
66829
66830
66831
66832
66833
66834
66835
66836
66837
66838
66839
66840
66841
66842
66843
66844
66845
66846
66847
66848
66849
66850
66851
66852
66853
66854

E04D 1/24 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
A01C 1/08 (2006.01)
A42B 1/18 (2006.01)
B65G 21/12 (2006.01)
A47C 7/16 (2006.01)
A21C 3/02 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
A47C 17/18 (2006.01)
F16L 19/02 (2006.01)
F16M 11/12 (2006.01)
A47C 7/54 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A47J 37/07 (2006.01)
B65G 7/08 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
A61F 11/08 (2006.01)
H05B 3/82 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
B63H 11/12 (2006.01)
B63H 11/12 (2006.01)
F16B 39/24 (2006.01)
B06B 1/18 (2006.01)
G01N 30/90 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
H01M 2/10 (2006.01)

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

383
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).
119635
119637
119917
120041
120042
120068
120070
120127

14/2012
14/2012
22/2011
25/2012
25/2012
25/2012
25/2012
26/2012

120139
120145
120152
120156
120158
120242
120300
121338

01/2013
01/2013
01/2013
04/2012
01/2013
03/2013
05/2013
02/2013

384
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).
118131
118349
118881

21/2010
02/2011
20/2011

120567
121100
121192

21/2012
11/2013
13/2013
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
118772
118795

18/2011
08/2011

119480
119803

11/2012
19/2012

386
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
prawa ochronnego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru
praw ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa ochronnego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON,
o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - tytuł wzoru użytkowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru użytkowego oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa ochronnego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy, zmiana
nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
sprostowania istotnych pomyłek.
(Y1) 61446 2013 08 26 G. Sprostowano podstawę prawną
oraz datę wygaśnięcia prawa ochronnego przez wykreślenie wpisu: „Na podstawie art.90 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 100 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej /Dz.U.
z 2001 r. Nr 49, poz. 508/ prawo ochronne wygasło z dniem 2008 05
05” i dokonanie wpisu: „Na podstawie art.90 ust. 1 pkt 3 w związku
z art. 100 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej /Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508/ prawo ochronne wygasło
z dniem 2006 05 05”
(Y1) 62600 2013 08 26 G. Sprostowano podstawę prawną oraz
datę wygaśnięcia prawa ochronnego przez wykreślenie wpisu: „Na
podstawie art.90 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 100 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) prawo ochronne wygasło z dniem
2009 08 19” i dokonanie wpisu: „Na podstawie art.90 ust. 1 pkt 3
w związku z art. 100 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)
prawo ochronne wygasło z dniem 2007 08 19”  
(Y1) 63044 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy
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(Y1) 63044 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 63044 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 63311 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 63311 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 63311 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 63382 2013 07 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 63382 2013 07 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 63382 2013 07 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 63556 2013 07 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 63556 2013 07 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 63556 2013 07 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 63592 2013 08 26 G. Sprostowano podstawę prawną
oraz datę wygaśnięcia prawa ochronnego przez wykreślenie wpisu: „Na podstawie art.90 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 100 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.
z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) prawo ochronne wygasło
z dniem 2010 03 24” i dokonanie wpisu: „Na podstawie art.90 ust.
1 pkt 3 w związku z art. 100 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn.
zm.) prawo ochronne wygasło z dniem 2003 03 24”
(Y1) 63864 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 63864 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 63864 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 64006 2013 07 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
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(Y1) 64006 2013 07 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy   

(Y1) 64680 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   

(Y1) 64006 2013 07 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   

(Y1) 64823 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy   

(Y1) 64007 2013 07 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   

(Y1) 64823 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy  

(Y1) 64007 2013 07 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 64007 2013 07 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 64008 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 64008 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 64008 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 64434 2013 07 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DBT GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 64434 2013 07 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 64434 2013 07 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS EUROPE GmbH,
Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy   
(Y1) 64680 2013 06 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BUCYRUS DBT EUROPE GMBH, Lünen, Niemcy i dokonanie wpisu: BUCYRUS EUROPE
GmbH, Lünen, Niemcy   
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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) 61446
(Y1) 62600
(Y1) 62768
(Y1) 63080
(Y1) 63309
(Y1) 63331
(Y1) 63332
(Y1) 63335
(Y1) 63373
(Y1) 63374
(Y1) 63592
(Y1) 64210
(Y1) 64211
(Y1) 64698
(Y1) 64702
(Y1) 64727
(Y1) 64739
(Y1) 64759

2006 05 05
2007 08 19
2012 10 26
2012 02 11
2012 10 18
2012 10 04
2012 10 04
2012 10 11
2012 10 21
2012 10 21
2003 03 24
2012 10 02
2012 10 04
2012 10 11
2012 10 29
2012 10 05
2012 10 02
2012 10 26

(Y1) 64789
(Y1) 64853
(Y1) 64868
(Y1) 65406
(Y1) 65407
(Y1) 65408
(Y1) 65409
(Y1) 65530
(Y1) 65730
(Y1) 65731
(Y1) 65767
(Y1) 65800
(Y1) 65801
(Y1) 65802
(Y1) 65852
(Y1) 66318
(Y1) 66377

2012 10 12
2012 10 04
2012 10 11
2012 03 23
2012 03 23
2012 03 23
2012 03 23
2012 10 19
2012 10 05
2012 10 16
2012 10 29
2012 10 12
2012 10 12
2012 10 16
2012 10 16
2008 09 26
2010 02 15

2790
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Nr 11/2013

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
imię i nazwisko twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego
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REJESTRACJA
(od nr 20 001 do nr 20 100)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

24-04
(11) 20001
(22) 2013 04 17
ROSA AGNIESZKA, Milanówek, (PL)
ROSA AGNIESZKA
Opaska grafomotoryczna

(21) 20947

23-01
(11) 20002
(22) 2012 10 22
(21) 20217
MALICKI LESZEK, Poznań, (PL); MALICKI WŁADYSŁAW, Poznań, (PL)
MALICKI LESZEK, MALICKI WŁADYSŁAW
Uszczelka dylatacyjna

(51) 99-00
(11) 20003
(22) 2012 12 29
(21) 20516
(73) CAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrołęka, (PL)
(72) Bednarczyk Agnieszka

(54) Ornament
(55)

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

08-08
(11) 20004
(22) 2013 06 09
BACH MARCIN BAACH, Gdańsk, (PL)
BACH MARCIN
Bolec podpierający

(21) 21142

(51) 23-03
(11) 20005
(22) 2013 05 20
(21) 21051
(73) GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW
INSTALACYJNYCH GORGIEL, Karpicko, (PL)

Nr 11/2013

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

(54) Mobilny barek piwny
(55)

(51) 23-03
(11) 20006
(22) 2013 05 20
(21) 21050
(73) GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW
INSTALACYJNYCH GORGIEL, Karpicko, (PL)
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

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

06-07
(11) 20007
(22) 2013 05 15
KRAJEWSKA-SZPYTKO EWA, Poznań, (PL)
KRAJEWSKA-SZPYTKO EWA, SZPYTKO PIOTR
Lustro z ramą mozaikową szklaną

(21) 21033

(51) 26-02
(11) 20008
(22) 2013 04 19
(73) HUA QING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki, (PL)
(72) HUANG AIMIN
(54) Latarka
(55)

(21) 20950

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

2791

09-03
(11) 20010
(22) 2013 02 15
(21) 20667
NAJDEK MAREK NAJMAR, Czechowice-Dziedzice, (PL)
NAJDEK MAREK
Opakowanie

(51) 06-04
(11) 20011
(22) 2013 03 05
(21) 20775
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW, JACEK, TOMASZ
DOBIEŃ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Kępno, (PL)
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 06-04
(11) 20009
(22) 2013 04 04
(21) 20901
(73) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, (PL)
(72) Lipowicz Łukasz, Jesse Ryszard, Wleklik Marek

(51) 06-04
(11) 20012
(22) 2013 03 05
(21) 20776
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE DOMEL SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW, JACEK, TOMASZ
DOBIEŃ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Kępno, (PL)
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 11-02
(11) 20013
(22) 2013 03 06
(73) KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
(72) KUBICKI STANISŁAW

(21) 20786

2792
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(54) Szablon do kształtowania roślin ogrodowych
(55)

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

11-02
(11) 20014
(22) 2013 03 06
KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
KUBICKI STANISŁAW
Szablon do kształtowania roślin ogrodowych

(54) Urządzenie do ważenia
(55)

(21) 20787

(51) 09-03
(11) 20018
(22) 2013 03 18
(73) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, (PL)
(72) SOWUL AGNIESZKA, SOWUL PRZEMYSŁAW
(54) Opakowanie na nasiona traw
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

06-03
(11) 20015
(22) 2013 03 11
FLORIAŃCZYK KATARZYNA, Zielona Góra, (PL)
FLORIAŃCZYK KATARZYNA
Stół

(51) 10-04
(11) 20016
(22) 2013 03 15
(73) AI-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, (PL)
(72) KOSTKA TOMASZ
(54) Elektroniczna waga
(55)

(21) 20858

(21) 20824

(21) 20845

(51) 25-03
(11) 20019
(22) 2013 03 21
(21) 20865
(73) GRAMATYKA JÓZEF, Leżajsk, (PL); GRAMATYKA TOMASZ
JERZY, Leżajsk, (PL)
(72) GRAMATYKA JÓZEF, GRAMATYKA TOMASZ JERZY
(54) Tunel ogrodniczy
(55)

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

(51) 10-04
(11) 20017
(22) 2013 03 15
(73) AI-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, (PL)
(72) KOSTKA TOMASZ

Nr 11/2013

(21) 20846

11-01
(11) 20020
(22) 2013 03 28
JANISZEWSKA AGNIESZKA, Bieniewice, (PL)
JANISZEWSKA AGNIESZKA
Zawieszka do torebki damskiej

(21) 20883

Nr 11/2013
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(51) 08-08
(11) 20021
(22) 2013 03 29
(21) 20888
(73) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)
(72) WAGNER PRZEMYSŁAW
(54) Przegubowy uchwyt do montowania urządzeń wyświetlających
(55)

(51) 08-08
(11) 20022
(22) 2013 03 29
(73) GLOBEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)
(72) WAGNER PRZEMYSŁAW
(54) Uchwyt do montowania tagów lokalizacyjnych
(55)

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

06-04
(11) 20023
(22) 2013 04 02
STANKIEWICZ JACEK, Racibórz, (PL)
STANKIEWICZ JACEK
Toaletka w formie mebla wielofunkcyjnego

(51) 06-01
(11) 20024
(22) 2013 04 08
(73) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki, (PL)
(72) AUGUŚCIK-PAWEŁOSZEK AGNIESZKA
(54) Kanapy
(55)

(21) 20889

(21) 20897

2793

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

02-02
(11) 20025
(22) 2013 04 12
(21) 20921
RĘKOSIEWICZ GRZEGORZ WIZJON, Mikołów, (PL)
RĘKOSIEWICZ GRZEGORZ
Koszulka z kieszenią

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

25-01
(11) 20026
(22) 2013 04 12
MACKIEWICZ MAREK, Łomża, (PL)
MACKIEWICZ MAREK
Zestaw elementów nawierzchni drogowych

(21) 20924

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

19-08
(11) 20027
(22) 2013 04 13
HJ HEINZ POLSKA SA, Pudliszki, (PL)
LIS GRZEGORZ
Zestaw etykiet

(21) 20927

(51) 25-02
(11) 20028
(22) 2013 04 15
(73) PODZIEMEK ZENON, Raszków, (PL)
(72) PODZIEMEK ZENON

(21) 20930

(21) 20908

2794
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(54) Stanowisko dla transformatora
(55)

Nr 11/2013

(72) KALARUS ZDZISŁAW, KUBICA MARCIN
(54) Blokada siatek górniczych
(55)

(51) 09-03
(11) 20029
(22) 2013 04 15
(21) 20931
(73) MULTIFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, (PL)
(72) BIGOS JÓZEF, MAZIARZ ZBIGNIEW, WANAT SŁAWOMIR
(54) Opakowanie
(55)

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

02-04
(11) 20030
(22) 2013 04 17
ZANTARA MAGDALENA, Warszawa, (PL)
ZANTARA MAGDALENA
Ochraniacz do obuwia dla kierowców

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

06-01
(11) 20033
(22) 2013 04 22
CICHOCKI SŁAWOMIR, Kutno, (PL)
CICHOCKI SŁAWOMIR
Kanapa rozkładana dla dzieci

(21) 20965

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

06-04
(11) 20034
(22) 2013 04 24
MAGO SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec, (PL)
DĘBSKI WOJCIECH
Regał, w szczególności regał sklepowy

(21) 20967

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

06-04
(11) 20035
(22) 2013 04 24
MAGO SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec, (PL)
DĘBSKI WOJCIECH
Regał, w szczególności regał sklepowy

(21) 20968

(21) 20944

(51) 25-01
(11) 20031
(22) 2013 04 18
(21) 20948
(73) METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgierska Górka, (PL)
(72) JURASZ JAN, ŻYREK ADAM, STASICA TOMASZ
(54) Kotwa chwytowo-przytwierdzająca
(55)

(51) 08-99
(11) 20032
(22) 2013 04 22
(21) 20955
(73) KALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, (PL)

Nr 11/2013
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(51) 06-06
(11) 20036
(22) 2013 04 24
(21) 20969
(73) MAGO SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec, (PL)
(72) JAWORSKI TOMASZ, KUBIK ŁUKASZ, MICHALAK KONRAD,
PAWLUCZUK DAMIAN
(54) Obudowa blatu, w szczególności blatu boksu kasowego
(55)

(51) 15-03
(11) 20037
(22) 2013 04 24
(21) 20970
(73) KUROSZ JAROSŁAW GOSPODARSTWO OGRODNICZE,
Barlinek, (PL)
(72) KUROSZ JAROSŁAW
(54) Generator podgrzanego powietrza do ochrony upraw ogrodniczych, zwłaszcza przed przymrozkami
(55)

(51) 09-03
(11) 20038
(22) 2013 04 27
(73) SKŁODOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krypno Kościelne, (PL)
(72) ANDRYSZCZYK PAWEŁ
(54) Opakowanie
(55)

2795

(54) Podstawa fotela do pojazdów komunikacji zbiorowej
(55)

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

06-04
(11) 20040
(22) 2013 04 29
SZINDZIELORZ ANDRZEJ FADOME, Złotniki, (PL)
SZINDZIELORZ ANDRZEJ
Szafa i witryna

(21) 20975

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

06-04
(11) 20041
(22) 2013 04 29
SZINDZIELORZ ANDRZEJ FADOME, Złotniki, (PL)
SZINDZIELORZ ANDRZEJ
Szafka, zwłaszcza pod telewizor

(21) 20976

(21) 20973

(51) 06-06
(11) 20039
(22) 2013 04 29
(21) 20974
(73) STRÓŻYK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE ASTROMAL, Wilkowice, (PL)
(72) STRÓŻYK ANDRZEJ

(51) 08-06
(11) 20042
(22) 2013 04 29
(73) ALUPLASTIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kępno, (PL)

(21) 20978

2796
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(72) BŁAŻEK BARTŁOMIEJ
(54) Uchwyt meblowy
(55)

Nr 11/2013

(54) Mebel modułowy
(55)

(51) 12-13
(11) 20043
(22) 2013 05 06
(21) 20985
(73) DUDEK JACEK ARTUR, Warszawa, (PL); BARTKOWSKI
KRZYSZTOF, Regnów, (PL)
(72) DUDEK JACEK ARTUR, BARTKOWSKI KRZYSZTOF
(54) Rozrzutnik, zwłaszcza do nawozów naturalnych
(55)

(51) 09-05
(11) 20046
(22) 2013 05 07
(21) 20989
(73) POLITAN SPÓŁKA JAWNA BOGDAN I RAFAŁ TANNENBERG,
Czyżowice, (PL)
(72) TANNENBERG RAFAŁ
(54) Opakowanie do smażenia
(55)

(51) 12-16
(11) 20044
(22) 2013 05 06
(21) 20986
(73) DUDEK JACEK ARTUR, Warszawa, (PL); BARTKOWSKI
KRZYSZTOF, Regnów, (PL)
(72) DUDEK JACEK ARTUR, BARTKOWSKI KRZYSZTOF
(54) Platforma sadownicza
(55)

(51) 06-01
(11) 20045
(22) 2013 05 07
(21) 20988
(73) KASPRZAK T. J. KASPRZAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków, (PL)
(72) KASPRZAK JÓZEF

(51) 25-01
(11) 20047
(22) 2013 05 08
(21) 20990
(73) METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgierska Górka, (PL)
(72) JURASZ JAN, ŻYREK ADAM, STASICA TOMASZ
(54) Wkładka dociskowa elektroizolacyjna
(55)

(51) 08-06
(11) 20048
(22) 2013 05 08
(73) SKOCZYLAS MARIUSZ, Wrocław, (PL)
(72) SKOCZYLAS MARIUSZ

(21) 20991

Nr 11/2013
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(54) Płyta zabezpieczająca wkładkę zamka przed wyłamaniem
(55)

(51) 25-02
(11) 20049
(22) 2013 05 08
(21) 20992
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Profil wpuszczany elementu konstrukcyjnego
(55)

2797

(51) 25-02
(11) 20052
(22) 2013 05 08
(21) 20994
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Profil konstrukcyjny
(55)

(51) 26-05
(11) 20053
(22) 2013 05 08
(21) 20995
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Zaślepka profilu
(55)

(51) 23-03
(11) 20050
(22) 2013 05 20
(21) 21049
(73) GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW
INSTALACYJNYCH GORGIEL, Karpicko, (PL)
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

(51) 26-05
(11) 20054
(22) 2013 05 08
(21) 20996
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Zaślepka profilu
(55)
(51) 25-02
(11) 20051
(22) 2013 05 08
(21) 20993
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Profil konstrukcyjny
(55)

(51) 25-02
(11) 20055
(22) 2013 05 08
(21) 20997
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH

2798
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(54) Profil konstrukcyjny
(55)

(54) Opakowanie na soki
(55)

(51) 25-02
(11) 20056
(22) 2013 05 08
(21) 20998
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Profil konstrukcyjny
(55)

(51) 25-02
(11) 20057
(22) 2013 05 08
(21) 20999
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Profil konstrukcyjny
(55)

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

25-01
(11) 20058
(22) 2013 03 11
RÓŻAK ZBIGNIEW F1, Okocim, (PL)
RÓŻAK ZBIGNIEW
Opaska ochronno-ozdobna drzew i krzewów

Nr 11/2013

(51) 25-02
(11) 20060
(22) 2013 05 08
(21) 21000
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Profil konstrukcyjny
(55)

(51) 25-02
(11) 20061
(22) 2013 05 08
(21) 21001
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Profil konstrukcyjny
(55)

(21) 20826

(51) 09-03
(11) 20059
(22) 2013 04 11
(21) 20917
(73) DARVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielce, (PL)
(72) GÓRZYŃSKA ANNA

(51) 25-02
(11) 20062
(22) 2013 05 08
(21) 21002
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Profil konstrukcyjny
(55)

Nr 11/2013
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(51) 26-05
(11) 20063
(22) 2013 05 08
(21) 21003
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Zaślepka czołowa kanałka profilu konstrukcyjnego
(55)

(51) 26-05
(11) 20064
(22) 2013 05 08
(21) 21004
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Zaślepka czołowa kanałka profilu konstrukcyjnego
(55)

(51) 08-06
(11) 20065
(22) 2013 05 08
(21) 21005
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Uchwyt meblowy dwupunktowy
(55)

(51) 08-06
(11) 20066
(22) 2013 05 08
(21) 21006
(73) GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)
(72) PIŁKA IWONA, PIŁKA WOJCIECH
(54) Uchwyt meblowy dwupunktowy
(55)

2799

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

07-07
(11) 20067
(22) 2013 05 10
RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka, (PL)
RUMIŃSKI KONRAD
Wiadro gospodarcze

(21) 21023

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

07-07
(11) 20068
(22) 2013 05 10
RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka, (PL)
RUMIŃSKI KONRAD
Wiadro gospodarcze

(21) 21024

(51) 11-01
(11) 20069
(22) 2013 05 14
(21) 21025
(73) MICHELSON DIAMONDS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)
(72) NASTAŁEK ZBIGNIEW
(54) Pierścionek
(55)

(51) 11-01
(11) 20070
(22) 2013 05 14
(21) 21026
(73) MICHELSON DIAMONDS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)
(72) JAWORSKI PAWEŁ
(54) Pierścionek
(55)

2800

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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

25-01
(11) 20071
(22) 2013 05 17
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, (PL)
SAMUJŁO BRONISŁAW, SIKORA JANUSZ
Płyta chodnikowa

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

09-03
(11) 20072
(22) 2013 05 23
(21) 21055
ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, (PL)
OLECH WOJCIECH, KUBIAK CEZARY
Opakowanie

(21) 21045

Nr 11/2013

(54) Opakowanie produktu ekologicznego
(55)

(51) 06-04
(11) 20075
(22) 2012 12 18
(73) NOWA SZKOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, (PL)
(72) POKORA EWELINA
(54) Meble
(55)

(21) 20480

(51) 09-03
(11) 20076
(22) 2013 05 24
(21) 21069
(73) GBS-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, (PL)
(72) SZCZEPANOWSKI IRENEUSZ
(54) Opakowanie produktu ekologicznego
(55)
(51) 19-08
(11) 20073
(22) 2013 05 22
(21) 21058
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ JAMAR SZCZEPANIAK
SPÓŁKA JAWNA, Albertów, (PL)
(72) SZCZEPANIAK JAROSŁAW
(54) Etykieta
(55)

(51) 09-03
(11) 20077
(22) 2013 05 24
(21) 21070
(73) GBS-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, (PL)
(72) SZCZEPANOWSKI IRENEUSZ
(54) Opakowanie produktu ekologicznego
(55)

(51) 09-03
(11) 20074
(22) 2013 05 24
(21) 21068
(73) GBS-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, (PL)
(72) SZCZEPANOWSKI IRENEUSZ

Nr 11/2013

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 09-03
(11) 20078
(22) 2013 05 24
(21) 21071
(73) GBS-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, (PL)
(72) SZCZEPANOWSKI IRENEUSZ
(54) Opakowanie produktu ekologicznego
(55)

(51) 09-05
(11) 20079
(22) 2013 05 24
(21) 21072
(73) GBS-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, (PL)
(72) SZCZEPANOWSKI IRENEUSZ
(54) Opakowanie produktu ekologicznego
(55)

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

09-01
(11) 20080
(22) 2013 05 27
(21) 21079
Adamba Imports International, Inc., Nowy Jork, (US)
BĄK ADAM
Butelka

(51) 25-01
(11) 20081
(22) 2013 05 28
(73) OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno, (PL)
(72) KACZMARSKA MAŁGORZATA
(54) Płytka wieloformatowa Daino Beige
(55)

(21) 21086

(51) 25-01
(11) 20082
(22) 2013 05 28
(73) OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno, (PL)
(72) KACZMARSKA MAŁGORZATA
(54) Płytka wieloformatowa DAINO CREAM
(55)

2801
(21) 21087

(51) 25-01
(11) 20083
(22) 2013 05 28
(21) 21088
(73) OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno, (PL)
(72) SZKURŁAT MARTA
(54) Mozaika dekoracyjna Yakara Grey z elementami metalowymi
(55)

(51) 25-01
(11) 20084
(22) 2013 05 28
(21) 21089
(73) OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno, (PL)
(72) KACZMARSKA MAŁGORZATA
(54) Mozaika dekoracyjna Playa Cream z elementami szklanymi
(55)

(51) 25-01
(11) 20085
(22) 2013 05 28
(73) OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno, (PL)
(72) KACZMARSKA MAŁGORZATA
(54) Płytka wieloformatowa Yakara graphite
(55)

(21) 21090

2802
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(51) 25-01
(11) 20086
(22) 2013 05 28
(73) OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno, (PL)
(72) KACZMARSKA MAŁGORZATA
(54) Płytka wieloformatowa Arkos Cream
(55)

(51) 25-01
(11) 20087
(22) 2013 05 28
(73) OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno, (PL)
(72) KACZMARSKA MAŁGORZATA
(54) Płytka wieloformatowa Yakara White
(55)

(21) 21091

(54) Szablon do kształtowania roślin ogrodowych
(55)

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

11-02
(11) 20090
(22) 2013 03 06
KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
KUBICKI STANISŁAW
Szablon do kształtowania roślin ogrodowych

(21) 21109

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

11-02
(11) 20091
(22) 2013 03 06
KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
KUBICKI STANISŁAW
Szablon do kształtowania roślin ogrodowych

(21) 21110

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

11-02
(11) 20092
(22) 2013 03 06
KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
KUBICKI STANISŁAW
Szablon do kształtowania roślin ogrodowych

(21) 21111

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

11-02
(11) 20093
(22) 2013 03 06
KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
KUBICKI STANISŁAW
Szablon do kształtowania roślin ogrodowych

(21) 21112

(21) 21092

(51) 19-08
(11) 20088
(22) 2013 05 29
(21) 21103
(73) GOLIARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rudniki, (PL)
(72) URBAŃCZYK JERZY, GONERA BOGUMIŁ
(54) Etykieta opakowania
(55)

(51) 11-02
(11) 20089
(22) 2013 03 06
(73) KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
(72) KUBICKI STANISŁAW

Nr 11/2013

(21) 21105

Nr 11/2013
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

11-02
(11) 20094
(22) 2013 03 06
KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
KUBICKI STANISŁAW
Szablon do kształtowania roślin ogrodowych

(21) 21113

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

11-02
(11) 20095
(22) 2013 03 06
KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
KUBICKI STANISŁAW
Szablon do kształtowania roślin ogrodowych

(21) 21114

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

11-02
(11) 20096
(22) 2013 03 06
KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
KUBICKI STANISŁAW
Szablon do kształtowania roślin ogrodowych

(21) 21115

2803

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

11-02
(11) 20099
(22) 2013 03 06
KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
KUBICKI STANISŁAW
Szablon do kształtowania roślin ogrodowych

(21) 21119

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

11-02
(11) 20100
(22) 2013 03 06
KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
KUBICKI STANISŁAW
Szablon do kształtowania roślin ogrodowych

(21) 21120

389
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:

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

11-02
(11) 20097
(22) 2013 03 06
KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
KUBICKI STANISŁAW
Szablon do kształtowania roślin ogrodowych

(21) 21117

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.

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

11-02
(11) 20098
(22) 2013 03 06
KUBICKI STANISŁAW, Konin, (PL)
KUBICKI STANISŁAW
Szablon do kształtowania roślin ogrodowych

(21) 21118

88 2013 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez
wykreślenie wpisu: Fabryka Mebli-Twaróg LUDWIK STYL, Rogoźno Wlkp., Polska i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK
TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188
88 2013 06 07 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
89 2013 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez
wykreślenie wpisu: Fabryka Mebli-Twaróg LUDWIK STYL, Rogoźno Wlkp., Polska i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK
TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188

2804
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89 2013 06 17 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
304 2013 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fabryka Mebli-Twaróg LUDWIK STYL, Rogoźno Wlkp., Polska i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188
304 2013 06 13 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”

Nr 11/2013

cji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
5146 2013 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fabryka Mebli-Twaróg ”Ludwik Styl” Jacek Twaróg, 64-610 Rogoźno Wlkp. ul. Kotlarska 8, Polska i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK
TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188
5146 2013 06 19 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”

1215 2013 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez
wykreślenie wpisu: Jacek Twaróg Fabryka Mebli-Twaróg ”Ludwik Styl”,
Rogoźno Wlkp., Polska i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188

5147 2013 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fabryka Mebli-Twaróg „Ludwik Styl” Jacek Twaróg, 64-610 Rogoźno Wlkp. ul. Kotlarska 8, Polska i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK
TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188

1215 2013 06 06 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”

5147 2013 06 06 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”

1291 2013 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jacek Twaróg Fabryka Mebli-Twaróg ”Ludwik Styl”, Rogoźno Wlkp., Polska i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA
CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188

7025 2013 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jacek Twaróg Fabryka Mebli-Twaróg
”Ludwik Styl”, 64-610 Rogoźno Wlkp. ul. Kotlarska 8, Polska i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK
TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188

1291 2013 06 06 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”

7025 2013 06 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”

1299 2013 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jacek Twaróg Fabryka Mebli-Twaróg ”Ludwik Styl”, Rogoźno Wlkp., Polska i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA
CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188

7026 2013 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jacek Twaróg Fabryka Mebli-Twaróg ”Ludwik Styl”, 64610 Rogoźno Wlkp. ul. Kotlarska 8, Polska i dokonanie
wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188

1299 2013 06 06 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”

7026 2013 06 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”

1310 2013 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jacek Twaróg Fabryka Mebli-Twaróg ”Ludwik Styl”, Rogoźno Wlkp., Polska i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA
CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188

8097 2013 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fabryka Mebli-Twaróg ”Ludwik Styl” Jacek Twaróg, 64-610 Rogoźno Wlkp. ul. Kotlarska 8, Polska i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK
TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188

1310 2013 06 06 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”

8097 2013 06 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”

1311 2013 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jacek Twaróg Fabryka Mebli-Twaróg ”Ludwik Styl”, Rogoźno Wlkp., Polska i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA
CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188

8941 2013 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fabryka Mebli-Twaróg ”Ludwik Styl” Jacek Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu:
K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188

1311 2013 06 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”

8941 2013 06 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”

1312 2013 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jacek Twaróg Fabryka Mebli-Twaróg ”Ludwik Styl”, Rogoźno Wlkp., Polska i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA
CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188

8942 2013 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fabryka Mebli-Twaróg ”Ludwik Styl” Jacek Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu:
K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188

1312 2013 06 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licen-

8942 2013 06 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licen-
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cji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
9521 2013 06 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPUH ”IRMA” Marek Bogucki ,Szczecin,
Polska 006614855 i dokonanie wpisu: IRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Szczecin, Polska 321269742
12495 2013 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA MEBLI-TWARÓG ”LUDWIK
STYL” JACEK TWARÓG, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK
TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188
12495 2013 06 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
12556 2013 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA MEBLI-TWARÓG ”LUDWIK
STYL” JACEK TWARÓG, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK
TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188
12556 2013 06 19 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
12557 2013 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA MEBLI-TWARÓG ”LUDWIK
STYL” JACEK TWARÓG, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK
TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188
12557 2013 06 19 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
12558 2013 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA MEBLI-TWARÓG ”LUDWIK
STYL” JACEK TWARÓG, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK
TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188
12558 2013 06 17 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
13100 2013 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABRYKA MEBLI-TWARÓG ”LUDWIK
STYL” JACEK TWARÓG, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK
TWARÓG, Wągrowiec, Polska 301630188
13100 2013 06 13 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
13172 2013 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcyjno-Handlowy ”LITEX”
Stanisław Litwin, Ostrów Wlkp., Polska 250361425 i dokonanie wpisu: LITEX PROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski, Polska 021461762
13200 2013 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FABRYKA MEBLI-TWARÓG ”LUDWIK STYL”
Jacek Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG,
Wągrowiec, Polska 301630188

cji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”

13200 2013 06 17 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licen-

14164 2013 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUDWIK STYL-Jacek Twaróg, Rogoźno

13385 2013 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUDWIK STYL-JACEK TWARÓG, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188
13385 2013 06 13 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
13449 2013 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcyjno-Handlowy ”LITEX”
Stanisław Litwin, Ostrów Wlkp., Polska 250361425 i dokonanie wpisu: LITEX PROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski, Polska 021461762
13633 2013 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUDWIK STYL-Jacek Twaróg, Rogoźno
Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188
13633 2013 06 13 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
13634 2013 06 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUDWIK STYL-Jacek Twaróg, Rogoźno
Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188
13634 2013 06 17 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
13635 2013 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUDWIK STYL-Jacek Twaróg, Rogoźno
Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188
13635 2013 06 19 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
13937 2013 06 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUDWIK STYL-Jacek Twaróg, Rogoźno
Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K & K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188
13937 2013 06 18 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
13938 2013 06 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUDWIK STYL-Jacek Twaróg, Rogoźno
Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188
13938 2013 06 19 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
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Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188
14164 2013 06 19 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
14165 2013 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INOWACYJNO -WDROŻENIOWE ”OPIW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Opole, polska
008024922 i dokonanie wpisu: Kazimierz Ligas, Stanisława Ligas,
Chrząstowice, Polska
14739, 14740, 14741, 14788, 15223 2013 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakład
Produkcyjno-Handlowy ”LITEX” Stanisław Litwin, Ostrów Wlkp.,
Polska 250361425 i dokonanie wpisu: LITEX PROMO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski,
Polska 021461762
15491 2013 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ”LUDWIK STYL”, Jacek Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188
15491 2013 06 13 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
15863 2013 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Opolskie Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdrożeniowe ”OPiW” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Opole,
polska 008024922 i dokonanie wpisu: Kazimierz Ligas, Stanisława
Ligas, Chrząstowice, Polska
15944 2013 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUDWIK STYL JACEK TWARÓG, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188
15944 2013 06 13 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
15947 2013 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUDWIK STYL JACEK TWARÓG, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188
15947 2013 06 13 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
16068 2013 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUDWIK STYL JACEK TWARÓG, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CYWILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188
16068 2013 06 13 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
17114 2013 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ”LUDWIK STYL” JACEK TWARÓG, Rogoźno Wlkp., Polska 570165679 i dokonanie wpisu: K&K SPÓŁKA CY-

Nr 11/2013

WILNA JACEK TWARÓG, FRYDERYK TWARÓG, Wągrowiec, Polska
301630188
17114 2013 06 13 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na mocy
umowy z dnia 1 stycznia 2011 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie wzoru przemysłowego przez Ludwik Styl, Jacek
Twaróg, Rogoźno Wlkp., Polska na czas nieokreślony”
18918, 19023 2013 06 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMAGACZ TOMASZ, Kraków, Polska
i dokonanie wpisu: SMAGACZ TOMASZ, Pawlikowice, Polska
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru przemysłowego.
20160
20191
20277

20278
20279
20292

20327
20328
20385

391
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
10326
10759
11114
11119
11120
11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11130
11131
11135
11137
11138
11139
11143
11145
11146
11153
11154
11156
11159
11160
11164
11165
11169
11171
11172
11462
11626

2010 07 22
2011 05 15
2011 07 10
2011 07 24
2011 07 24
2011 07 24
2011 07 17
2011 07 17
2011 09 13
2011 07 20
2011 07 07
2011 05 30
2011 06 30
2011 07 31
2011 08 30
2011 08 08
2011 07 21
2011 06 27
2011 06 19
2011 08 01
2011 05 30
2011 09 11
2011 07 13
2011 09 05
2011 09 05
2011 03 28
2011 05 16
2011 08 21
2011 06 19
2011 06 19
2011 07 11
2011 09 01
2011 06 14
2011 12 04
2011 12 07

11786
11916
12008
12050
12076
12082
12201
12279
12287
12297
12299
12301
12302
12303
12304
12305
12308
12310
12313
12314
12317
12321
12322
12323
12325
12326
12327
12328
12329
12332
12335
12338
12341
12342
12343

2012 01 23
2012 03 01
2012 05 09
2012 03 19
2012 04 02
2012 04 16
2012 04 12
2012 01 15
2012 06 01
2012 03 12
2012 03 08
2012 02 06
2012 06 27
2012 06 04
2012 06 04
2012 03 12
2012 04 19
2012 02 27
2012 03 28
2012 06 25
2012 04 20
2012 03 29
2012 03 29
2012 03 29
2012 03 02
2012 04 24
2012 02 01
2012 06 05
2012 04 06
2012 03 28
2012 06 12
2012 05 02
2012 06 28
2012 06 28
2012 06 02
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12344
12345
12346
12348
12358
12370
12371
12373
12374
12375
12376
12377
12378
12383

12384
12385
12386
12390
12392
12393
12394
12396
12399
12401
12402
12403
12408
12409

2012 05 21
2012 05 17
2012 05 02
2012 03 22
2012 05 21
2012 04 06
2012 04 13
2012 06 28
2012 06 28
2012 06 28
2012 06 28
2012 06 28
2012 06 28
2012 02 21

2012 01 29
2012 03 08
2012 05 07
2012 04 19
2012 03 09
2012 05 22
2012 05 22
2012 06 28
2012 06 28
2012 04 06
2012 05 16
2012 05 07
2012 02 06
2012 05 16

12410
12413
12416
12417
12418
12419
12422
12423
12424
12425
12426
12427
12428
12430

2012 04 05
2012 04 12
2012 05 24
2012 06 05
2012 04 13
2012 04 13
2012 03 01
2012 03 01
2012 03 01
2012 03 01
2012 03 01
2012 03 01
2012 03 01
2012 03 01
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12431
12432
12433
12434
12435
12436
12437
12439
12440
12442
12445
12446
12456

2012 01 02
2012 01 29
2012 03 19
2012 02 23
2012 04 10
2012 06 18
2012 06 28
2012 04 10
2012 02 06
2012 03 19
2012 02 26
2012 05 25
2012 03 26
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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 257 001 do nr 257 800)
(111) 257001
(220) 2011 12 21
(210) 394419
(151) 2013 06 19
(441) 2012 03 26
(732) Colliers International Property Consultants Inc., Wilmington, US.
(540) ACCELERATING SUCCESS
(510), (511) 16 publikacje drukowane; gazety, czasopisma oraz broszury zawierające treści z dziedziny posiadłości ziemskich i nieruchomości, obiektów handlowych, rezydencji i mieszkań, budownictwa
oraz działalności gospodarczej; drukowane materiały edukacyjne;
publikacje naukowe, przewodniki, podręczniki i zeszyty ćwiczeń, konspekty, druki, dzienniki ocen oraz instrukcje drukowane; notatniki, zeszyty, materiały piśmienne; wszystkie wymienione towary z wyjątkiem
odnoszących się do tematyki komputerów, urządzeń i sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerów, komputerowych urządzeń
peryferyjnych, części komputerowych, zestawów komputerowych,
podzespołów elektrycznych i elektronicznych, sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, sprzętu telekomunikacyjnego, oprogramowania
dla telekomunikacji, skanerów kodu kreskowego, silników oraz maszyn elektrycznych, 35 usługi badania i analiz rynku w odniesieniu
do posiadłości ziemskich, nieruchomości, obiektów handlowych,
rezydencji i mieszkań, budownictwa oraz działalności gospodarczej;
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych;
wszystkie wymienione usługi z wyjątkiem odnoszących się do tematyki komputerów, urządzeń i sprzętu komputerowego, oprogramowania
komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych, części komputerowych, zestawów komputerowych, podzespołów elektrycznych
i elektronicznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu
telekomunikacyjnego, oprogramowania dla telekomunikacji, skanerów kodu kreskowego, silników oraz maszyn elektrycznych, 36 usługi agencji nieruchomości; doradztwo i pośrednictwo w dziedzinie
zagospodarowania przestrzennego, planowania nieruchomości,
kierowania projektami nieruchomości, inwestycji w nieruchomości,
administrowania nieruchomościami, finansowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, ekspertyz podatkowych w nieruchomościach, marketingu nieruchomości, sprzedaży i zakupu nieruchomości,
wynajmu i leasingu nieruchomości, wyceny nieruchomości, agencji
mieszkaniowych; świadczenie doradztwa i pośrednictwa w odniesieniu do zagospodarowania, planowania, kierowania projektami, inwe-

stowania, administrowania, zarządzania, sprzedaży i zakupu, wynajmu
i leasingu, wyceny, przejmowania i łączenia dotyczącego obiektów
handlowych, rezydencji i mieszkań, obiektów przemysłowych i usługowych oraz innych budynków; wszystkie wymienione usługi z wyjątkiem odnoszących się do tematyki komputerów, urządzeń i sprzętu
komputerowego, oprogramowania komputerów, komputerowych
urządzeń peryferyjnych, części komputerowych, zestawów komputerowych, podzespołów elektrycznych i elektronicznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu telekomunikacyjnego, oprogramowania dla telekomunikacji, skanerów kodu kreskowego, silników
oraz maszyn elektrycznych.

(111) 257002
(220) 2012 01 13
(210) 395160
(151) 2013 04 11
(441) 2012 04 23
(732) ZAWADZKI WŁADYSŁAW, ZAWADZKA KATARZYNA ZAWMET
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540)

(531) 27.5.1
(510), (511) 40 laserowe cięcie blach, cyfrowe gięcie blach, obróbka
stali kwasoodpornych oraz węglowych, obróbka wiórowa, gięcie rur
i profili, spawanie, produkcja dekoracyjnych i użytkowych elementów metalowych.
(111) 257003
(220) 2012 01 25
(210) 395698
(151) 2013 04 02
(441) 2012 05 07
(732) DANILCZUK SŁAWOMIR REDWOOD, Łaskarzew, PL.
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, szary
(531) 27.5.1, 29.1.12
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(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, usługi w zakresie analizy
kosztów, badania rynku, usługi badania opinii, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), obróbka tekstów, usługi w zakresie prognoz ekonomicznych, promocji
sprzedaży (dla osób trzecich), usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi menedżerskie, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi z zakresu systematyzacji i pozyskiwania komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji dla
osób trzecich, usługi marketingowe, oferowanie i sprzedaż towarów
za pośrednictwem internetu, usługi agencyjne i przedstawicielskie,
prowadzenie interesów osób trzecich w zakresie ekspozycji i sprzedaży towarów poprzez sklep internetowy, pośrednictwo handlowe
polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży za pośrednictwem internetu, usługi związane z organizowaniem aukcji, 36 usługi agencji kredytowej, usługi agencji nieruchomości, usługi agencji
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie analiz
finansowych, doradztwo w sprawach finansowych, pośrednictwo,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 38 usługi przekazywania dźwięku i/lub obrazu, usługi w zakresie przesyłania danych przy
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej-usługi w zakresie rejestracji i utrzymywania serwerów
wirtualnych, kont poczty elektronicznej, serwisów internetowych,
usługi transmisji danych i wiadomości, usługi portalu internetowego,
usługi w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i komunikacji
w trybie on-line.

(111) 257004
(220) 2012 02 16
(210) 396809
(151) 2013 06 18
(441) 2012 05 21
(732) DELKOM 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo, PL.
(540) Elektroniczny Świat
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, usługi porównywania cen, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe
wyceny, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, outsourcing
-doradztwo handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama, sortowanie danych w bazach komputerowych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], uaktualnianie materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, usługi 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 zbiorami informatycznymi, 37 budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budownictwo przemysłowe, eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalowanie, konserwacja
oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, izolowanie budynków, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, murowanie, tynkowanie, 42 analizy systemów komputerowych, usługi artystów grafików, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, odzyskiwanie danych z komputera, programowanie komputerów, projektowanie systemów
komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego,
odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie opakowań,
opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, powielanie opro-
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gramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie serwerów [hosting], tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi związane z projektowaniem graficznym - sztuka, wynajmowanie, udostępnianie zasobów serwerów
sieci komputerowych, wypożyczanie komputerów, dostarczanie opracowywanie wyszukiwarek internetowych.

(111) 257005
(220) 2012 02 16
(210) 396812
(151) 2013 06 18
(441) 2012 05 21
(732) DELKOM 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo, PL.
(540) ElektronicznySwiat.pl
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, usługi porównywania cen, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe
wyceny, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, outsourcing
-doradztwo handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama, sortowanie danych w bazach komputerowych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], uaktualnianie materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, usługi 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 zbiorami informatycznymi, 37 budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budownictwo przemysłowe, eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalowanie, konserwacja
oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, izolowanie budynków, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, murowanie, tynkowanie, 42 analizy systemów komputerowych, usługi artystów grafików, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, odzyskiwanie danych z komputera, programowanie komputerów, projektowanie systemów
komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego,
odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie opakowań,
opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie serwerów [hosting], tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi związane z projektowaniem graficznym - sztuka, wynajmowanie, udostępnianie zasobów serwerów
sieci komputerowych, wypożyczanie komputerów, dostarczanie opracowywanie wyszukiwarek internetowych.
(111) 257006
(220) 2012 02 16
(151) 2013 06 18
(441) 2012 05 21
(732) DELKOM 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo, PL.
(540)

(210) 396813

Kolor znaku: czerwony, złoty, brązowy, biały
(531) 1.5.2, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, usługi porównywania cen, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, edytorskie usługi w dziedzinie
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reklamy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe
wyceny, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, outsourcing
-doradztwo handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama, sortowanie danych w bazach komputerowych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], uaktualnianie materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, usługi 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 zbiorami informatycznymi, 37 budowa i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budownictwo przemysłowe, eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalowanie, konserwacja
oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, izolowanie budynków, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, murowanie, tynkowanie, 42 analizy systemów komputerowych, usługi artystów grafików, doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, odzyskiwanie danych z komputera, programowanie komputerów, projektowanie systemów
komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego,
odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie opakowań,
opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie serwerów [hosting], tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi związane z projektowaniem graficznym - sztuka, wynajmowanie, udostępnianie zasobów serwerów
sieci komputerowych, wypożyczanie komputerów, dostarczanie opracowywanie wyszukiwarek internetowych.

(111) 257007
(220) 2012 02 27
(210) 397281
(151) 2013 04 08
(441) 2012 06 04
(732) NOVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piekary Śląskie, PL.
(540) VISCOFLEX
(510), (511) 16 oploty i osłonki dla przemysłu spożywczego, w tym
do wyrobów wędliniarskich i serów, wykonane z tworzyw sztucznych i syntetycznych, 22 siatki dla przemysłu spożywczego, w tym
do wyrobów wędliniarskich i serów, wykonane ze sznurka z włókien
naturalnych i syntetycznych.
(111) 257008
(220) 2012 03 08
(210) 397792
(151) 2013 05 06
(441) 2012 06 18
(732) NIEGOWSKI ZDZISŁAW AGROLA ZAKŁAD HANDLOWOPRODUKCYJNY, Płatkownica, PL.
(540)

(531) 18.1.7, 26.4.1, 27.5.1
(510), (511) 06 materiały konstrukcyjne metalowe, w szczególności:
konstrukcje stalowe, metalowe materiały zbrojeniowe, belki metalowe, metalowe płyty, bramy metalowe, pokrycia dachowe metalowe,
maszty i słupy metalowe, barierki ochronne metalowe, ogrodzenia
metalowe, kratownice metalowe, metalowe okucia budowlane;
metalowe zbiorniki i kontenery, butle i pojemniki metalowe, rury
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i rurki metalowe, przewody rurowe metalowe, kształtki metalowe,
klamry, zaciski, wsporniki, mocowania metalowe, metalowe włazy
i pokrywy do włazów, drobnica żelazna, 07 maszyny rolnicze i części do maszyn rolniczych, maszyny ogrodnicze i części do maszyn
ogrodniczych, silniki do maszyn; ręczne narzędzia rolnicze, ogrodnicze i warsztatowe z napędem elektrycznym i spalinowym; agregaty
do upraw przedsiewnych, kultywatory polowe, agregaty podorywkowe, agregaty podorywkowe i ścierniskowe, agregaty talerzowe,
opryskiwacze, wały uprawowe składane hydraulicznie, wały współpracujące z pługami obracalnymi, wały wahadłowe, wały zawieszane
na przednim i tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika,
wały ciągane, spulchniacze-chwastowniki, włóki łąkowo-polowe,
wały łąkowe, szufle do materiałów sypkich, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, cylindry do maszyn, elektryczne maszyny i uradzenia do
czyszczenia, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem,
piły łańcuchowe, dźwigi do pojazdów, elewatory rolnicze, filtry
jako części maszyn lub silników, gaźniki, generatory prądu, silniki
hydrauliczne, inkubatory do jaj, koła maszyn, koła pasowe, kombajny zbożowe, kopaczki [maszyny], korbowody do maszyn, motorów
lub silników, kosiarki, kosiarki ogrodowe, kosiarki-snopowiązałki,
kultywatory, lemiesze pługów, łożyska jako części maszyn, łuskarki
ziarna, mieszalniki, maszyny dla mleczarstwa, młocarnie, młyny, narzędzia jako części maszyn, osie do maszyn, osłony maszyn, ostrza
jako części maszyn, ostrza do kosiarek, pasy do maszyn, maszyny do
pielenia, pługi, lemiesze do pługów, podajniki mechaniczne paszy
dla zwierząt, podnośniki, pompy, przenośniki taśmowe, przesiewacze, przetrząsacze do siana, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie
ręcznym, rozdrabniarki, sieczkarnie, siewniki, snopowiązałki, dojarki,
maszynki do strzyżenia sierści zwierząt, szatkownice do warzyw [maszyny], wiązarki do siana, zgrabiarki, grabie do zgrabiarek, dmuchawy, dmuchawy lub wentylatory do sprężania, zasysania i transportu
ziarna, chwytaki do bel słomy, brony, żniwiarki, urządzenia do etykietowania, 12 samochody, samochody ciężarowe, traktory, ciągniki,
ciągniki siodłowe, przyczepy, naczepy, wózki transportowe, motocykle, skutery i motorowery; części składowe i zamienne oraz akcesoria
do samochodów, samochodów ciężarowych, traktorów, ciągników,
ciągników siodłowych, przyczep, naczep, wózków transportowych,
motocykli, skuterów, motorowerów wymienione w klasie 12; zestawy
naprawcze do opon i dętek, wkłady naprawcze do opon, ciężarki do
wyważania kół pojazdów; ogumienie samochodów, samochodów
ciężarowych, traktorów, ciągników, ciągników siodłowych, przyczep,
naczep, wózków transportowych, motocykli, skuterów, motorowerów; łańcuchy na koła, pompki powietrzne, zaczepy do przyczep
i naczep samochodowych.

(111) 257009
(220) 2012 03 15
(151) 2013 06 11
(441) 2012 06 18
(732) NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540)

(210) 398043

Kolor znaku: ciemnoniebieski, zielony, jasnozielony, żółty,
jasnoczerwony, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 2.9.1, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 35 reklama oraz informacja handlowa w dziedzinie edukacji zdrowotnej, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń, wystaw, zjazdów, konkursów, imprez masowych
związanych z edukacją na temat zdrowego trybu życia, publikowanie
tekstów edukacyjnych na ten temat również za pośrednictwem sieci
Internetu, produkcja i publikowanie filmów edukacyjnych na powyższy temat, także za pośrednictwem sieci Internetu.
(111) 257010
(220) 2012 03 19
(210) 398219
(151) 2013 06 06
(441) 2012 07 02
(732) ANANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
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(540) ADIPESLIM
(510), (511) 03 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne,
lotony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych,
mydła lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające, sole do kąpieli, 05 żywność dietetyczna do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
dietetyczne napoje do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki
ziołowe, napoje lecznicze, odżywcze dodatki do celów leczniczych,
herbata ziołowa do celów medycznych, dietetyczne substancje do
celów medycznych, kąpiele lecznicze, kompresy, maści do celów
leczniczych, nalewki do celów leczniczych, plastry do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe, leki wzmacniające, lecznicze
dodatki do żywności, herbata antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty z mikroelementami do celów medycznych, środki trawienne
do celów farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych, wywary
do celów farmaceutycznych, napary z ziół, preparaty określane jako
suplementy żywnościowe, 32 dodatki do skoków nie ujęte w innych
klasach, napoje z dodatkiem soków owocowych, syropy do napojów,
44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone przez salony piękności,
usługi z zakresu kosmetyki usługi lecznicze świadczone przez gabinety terapeutyczne.
(111) 257011
(220) 2012 03 19
(210) 398225
(151) 2013 06 06
(441) 2012 07 02
(732) ANANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ADIPELINE
(510), (511) 03 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne,
lotony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych,
mydła lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające, sole do kąpieli, 05 żywność dietetyczna do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
dietetyczne napoje do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki
ziołowe, napoje lecznicze, odżywcze dodatki do celów leczniczych,
herbata ziołowa do celów medycznych, dietetyczne substancje do
celów medycznych, kąpiele lecznicze, kompresy, maści do celów
leczniczych, nalewki do celów leczniczych, plastry do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe, leki wzmacniające, lecznicze
dodatki do żywności, herbata antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty z mikroelementami do celów medycznych, środki trawienne
do celów farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych, wywary
do celów farmaceutycznych, napary z ziół, preparaty określane jako
suplementy żywnościowe, 32 dodatki do soków nie ujęte w innych
klasach, napoje z dodatkiem soków owocowych, syropy do napojów,
44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone przez salony piękności,
usługi z zakresu kosmetyki, usługi lecznicze świadczone przez gabinety terapeutyczne.
(111) 257012
(220) 2012 03 19
(210) 398231
(151) 2013 06 06
(441) 2012 07 02
(732) ANANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)
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dietetyczne napoje do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki
ziołowe, napoje lecznicze, odżywcze dodatki do celów leczniczych,
herbata ziołowa do celów medycznych, dietetyczne substancje do
celów medycznych, kąpiele lecznicze, kompresy, maści do celów
leczniczych, nalewki do celów leczniczych, plastry do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe, leki wzmacniające, lecznicze
dodatki do żywności, herbata antyastmatyczna, antyseptyki, preparaty z mikroelementami do celów medycznych, środki trawienne
do celów farmaceutycznych, wyciągi do celów leczniczych, wywary
do celów farmaceutycznych, napary z ziół, preparaty określane jako
suplementy żywnościowe, 32 dodatki do soków nie ujęte w innych
klasach, napoje z dodatkiem soków owocowych, syropy do napojów,
44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone przez salony piękności,
usługi z zakresu kosmetyki usługi lecznicze świadczone przez gabinety terapeutyczne.

(111) 257013
(220) 2012 03 22
(210) 398434
(151) 2013 05 17
(441) 2012 07 02
(732) PIĄTAK PIOTR, Ustka, PL.
(540) kancelariapiatak
(510), (511) 35 audyt, prowadzenie ksiąg finansowych, prowadzenie
ksiąg rachunkowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, księgowość, analizy
kosztów, outsourcing, usługi związane z przenoszeniem i likwidacją
przedsiębiorstw, sporządzanie zeznań podatkowych, prowadzenie
ewidencji dla celów podatkowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy dla
celów fiskalnych, doradztwo podatkowe, usługi w zakresie ekspertyz
podatkowych, usługi windykacyjne, zarządzanie majątkiem ruchomym, zarządzanie nieruchomościami, 45 usługi prawne, usługi badań prawnych, usługi doradztwo prawne, usługi prowadzenia mediacji, usługi arbitrażu.
(111) 257014
(220) 2012 03 30
(151) 2013 04 12
(441) 2012 07 02
(732) BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec, PL.
(540)

(210) 398828

(531) 26.1.1, 26.1.16, 26.4.4, 27.5.1
(510), (511) 19 tynki, tynki mineralne i akrylowe, zaprawy murarskie,
zaprawy klejowe, posadzki, posadzki samopoziomujące, grunty budowlane, cement, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gips, wapno, materiały budowlane niemetalowe.
(111) 257015
(220) 2012 04 27
(210) 399884
(151) 2013 06 10
(441) 2012 07 30
(732) JAGUSZEWSKI RYSZARD BLACHBUD, Dobroń Mały, PL.
(540) BLACHBUD
(510), (511) 35 zgromadzenie materiałów budowlanych metalowych
i niemetalowych celem swobodnego wyboru dla kupujących w hurtowniach, składach budowlanych i sklepach detalicznych.

Kolor znaku: czerwony, niebieski, żółty
(531) 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 03 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne,
lotony do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych,
mydła lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki upiększające, sole do kąpieli, 05 żywność dietetyczna do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,

(111) 257016
(220) 2012 05 02
(210) 400020
(151) 2013 06 12
(441) 2012 08 13
(732) TRANSANNABERG WIESIOLLEK J. M. SPÓŁKA JAWNA,
Strzelce Opolskie, PL.
(540) TRANSANNABERG
(510), (511) 39 przewóz ładunków transportem samochodowym,
usługi spedycji.
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(111) 257017
(220) 2012 05 16
(151) 2013 06 10
(441) 2012 08 27
(732) BIG STAR LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, PL.
(540)

(210) 400451

(531) 1.1.1, 1.1.2, 9.3.1, 9.3.19, 27.5.1
(510), (511) 18 skóra, imitacja skóry, wyroby z tych materiałów; walizy torby podróżne, plecaki, 25 odzież: spodnie, marynarki, kostiumy,
spódnice, suknie, koszule, t-shirty, bluzy, kurtki, ubrania, legginsy,
kombinezony, swetry, żakiety.
(111) 257018
(220) 2012 08 13
(210) 403904
(151) 2013 06 17
(441) 2012 11 19
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Ginkoflav
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne, w tym w szczególności:
leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki
wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do
celów leczniczych; suplementy diety wspomagające leczenie, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, proteiny mleczne, dietetyczne środki spożywcze zawierające
w swym składzie białko, dietetyczne środki spożywcze zawierające
w swym składzie węglowodany proste i złożone, 29 koncentraty i odżywki wysokobiałkowe nie do użytku medycznego, wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, w tym zwłaszcza batony proteinowe, produkty mleczne takie jak: mleko jogurty, kefiry,
sery, serwatki, napoje mleczne lub z przewagą mleka, 30 koncentraty
węglowodanowe, odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne
nie do użytku medycznego, wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, w tym zwłaszcza: wysokoenergetyczne batony zbożowe,
32 napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i minerałami,
napoje węglowodanowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne,
napoje z soków owocowych, nektary owocowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów obejmujących: produkty farmaceutyczne,
w tym w szczególności: leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów
leczniczych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów do celów leczniczych; suplementy diety wspomagające leczenie, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne
witamin i mikroelementy, proteiny mleczne, dietetyczne środki spożywcze zawierające w swym składzie białko, dietetyczne środki spożywcze zawierające w swym składzie węglowodany proste i złożone;
koncentraty i odżywki wysokobiałkowe nie do użytku medycznego,
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami,
w tym zwłaszcza batony proteinowe, produkty mleczne takie jak:
mleko jogurty, kefiry, sery, serwatki, napoje mleczne lub z przewagą mleka, koncentraty węglowodanowe, odżywki węglowodanowe
i wysokoenergetyczne nie do użytku medycznego, wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, w tym zwłaszcza: wysokoenergetyczne batony zbożowe, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i minerałami, napoje węglowodanowe, napoje energetyczne,
napoje izotoniczne, napoje z soków owocowych, nektary owocowe,
w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, marketing, reklama, reklama radiowa,
reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja
oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych towarów, 44 poradnictwo z zakresu medycyny, poradnictwo z zakresu
medycyny naturalnej, poradnictwo z zakresu farmacji, poradnictwo
z zakresu kosmetyki.
(111) 257019
(220) 2012 02 13
(151) 2013 06 27
(441) 2012 05 21
(732) POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL.

Nr 11/2013

(540) FORMOWAX
(510), (511) 01 produkty chemiczne organiczne i nieorganiczne
przeznaczone dla przemysłu, masa modelowa miękka przeznaczona
dla odlewnictwa precyzyjnego do wykonywania odlewów oraz układów wlewowych, preparaty do odlewania, masy modelowe stosowane w metalurgii, 04 masa zawierająca parafinę i stearynę stosowana
w odlewnictwie precyzyjnym do wykonywania odlewów oraz układów wlewowych; parafina, stearyna, wosk.
(111) 257020
(220) 2011 12 06
(210) 393759
(151) 2013 04 12
(441) 2012 03 12
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PAKIET BIZNES DEBIUT 18
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowe
z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking], usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, udzielanie kredytów, usługi
w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego,
usługi brokerskie, usługi powiernicze, tworzenie funduszy, informacja
bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów.
(111) 257021
(220) 2010 09 20
(151) 2012 11 21
(441) 2011 01 03
(732) CONTACT CENTER Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Toruń, PL.
(540)

(210) 375544

Kolor znaku: czerwony, czarny, zielony, niebieski, żółty
(531) 26.1.5, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie telesprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, produktów telekomunikacyjnych, artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych, odzieży, samochodów,
maszyn, produktów bankowych; sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, komputerów oraz sprzętu komputerowego; telefoniczna obsługa klienta polegająca na obsłudze posprzedażowej, udzielaniu
informacji na temat produktu, telefonicznym serwisie technicznym;
pozyskiwanie nowych klientów; projektowanie kontaktów z klientem; serwis konsumencki za pomocą infolinii produktu polegający
na możliwości otrzymania informacji o zakupionym produkcie lub
otrzymania informacji dotyczących reklamacji i zwrotów; budowanie
i zarządzanie bazą danych; opracowywanie i dystrybucja materiałów
reklamowych; badania rynku; badania preferencji klientów, 38 usługi
wysyłania i odbieranie wiadomości, 39 usługi w zakresie dystrybucji
towarów, magazynowanie towarów, 41 szkolenia telemarketingowe;
szkolenia z zakresu sprzedaży; szkolenia komputerowe, 42 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego.
(111) 257022
(220) 2010 09 27
(210) 375805
(151) 2013 06 06
(441) 2011 01 03
(732) „AUTO-GAZ CENTRUM” JAROSŁAW ZAGOŻDŻON, Radom, PL.
(540)

(210) 396663
Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13

Nr 11/2013

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 07 reduktory ciśnienia, wtryskiwacze do silników, filtry
do maszyn lub silników, formy do maszyn, 09 czujniki ciśnienia,
czujniki poziomu paliwa, materiały na przewody instalacji elektrycznych, programy komputerowe stosowane do diagnostyki
i kalibracji, 11 generatory gazowe z wyłączeniem sprzętów AGD, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych z wyłączeniem sprzętów AGD, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do przewodów gazowych z wyłączeniem sprzętów AGD, 35 reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej; prace biurowe, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, tj. ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama radiowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.

(111) 257023
(220) 2010 09 27
(210) 375807
(151) 2013 06 11
(441) 2011 01 03
(732) „AUTO-GAZ CENTRUM” JAROSŁAW ZAGOŻDŻON, Radom, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 07 reduktory ciśnienia, wtryskiwacze do silników stosowane w urządzeniach do sterowania wtryskiem paliwa w samochodowych instalacjach gazowych, filtry do maszyn lub silników
stosowane w urządzeniach do sterowania wtryskiem paliwa w samochodowych instalacjach gazowych, formy do maszyn stosowane w motoryzacji, 09 czujniki ciśnienia, czujniki poziomu paliwa,
programy sterujące wtryskiem paliwa w samochodowych instalacjach gazowych, 11 generatory gazowe, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, 35 reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej, prace biurowe; rozpowszechnianie materiałów reklamowych
tj. ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama radiowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej; wszystkie wymienionej wyżej usługi w zakresie rynku
motoryzacyjnego.
(111) 257024
(220) 2011 06 20
(210) 386883
(151) 2013 04 09
(441) 2011 09 26
(732) KORZUCH ADAM INTERNET COMMUNITY, Tarnowskie Góry, PL.
(540) SIOS
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu internetowego z programami
komputerowymi branży Ekologia-Środowisko, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej z programami komputerowymi branży Ekologia
Środowiska.
(111) 257025
(220) 2011 10 28
(210) 392176
(151) 2013 04 10
(441) 2012 01 30
(732) BORKOWSKI JAN MARIA, Wrocław, PL.
(540) BOREN
(510), (511) 07 wymienniki ciepła jako części maszyn, 11 urządzenia do wytwarzania pary i ogrzewania wody, rekuperatory, armatura gazowa i bezpieczeństwa, palniki gazowe, kotły grzewcze,
urządzenia do klimatyzacji, urządzenia do ogrzewania na paliwa
stałe, płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
paleniska, palniki gazowe i olejowe, generatory pary, pompy cieplne, podgrzewacze powietrza, aparaty do wentylacji i klimatyzacji,
wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn, 35 usługi w zakresie nabywania i sprzedaży urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi, płynnymi i gazowymi, import, eksport i dystrybucja,
37 usługi w zakresie montażu serwisu urządzeń grzewczych, usługi
nadzorów inwestorskich, 42 usługi ekspertyz inżynierskich, usługi
projektów technicznych.
(111) 257026
(220) 2011 12 12
(210) 394023
(151) 2013 03 22
(441) 2012 03 26
(732) WCZEŚNIAK KRZYSZTOF DDD-1, Oświęcim, PL.
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(540)

(531) 3.4.2, 3.4.13
(510), (511) 03 preparaty do czyszczenia, preparaty do mycia, preparaty do prania, środki do szorowania, 05 środki bakteriobójcze, środki
chwastobójcze, środki dezynfekcyjne, środki odkażające, preparaty do
sterylizacji gleby, herbicydy, środki odstraszające i niszczące insekty,
środki do tepienia larw, lepy na muchy, preparaty przeciw molom,
środki do zwalczania owadów, środki do zwalczania gryzoni w tym
myszy i szczurów, środki do zwalczania pasożytów, pestycydy, środki do oczyszczania i do odświeżania powietrza, wody i gleby, preparaty przeciwpasożytnicze, trucizny, środki do zwalczania robactwa,
37 usługi związane z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją.
(111) 257027
(220) 2011 12 22
(210) 394484
(151) 2013 04 08
(441) 2012 03 26
(732) PROGRES PRZĄDKA, SADURSKA SPÓŁKA JAWNA, Puławy, PL.
(540) VIGO
(510), (511) 03 kremy w tubie do golenia, wody toaletowe, wody
kolońskie, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust
w aerozolu, preparaty do golenia, kremy kosmetyczne, kremy do rąk,
mleczka, żele i balsamy do ciała, pasty i płyny do zębów, przybory
toaletowe zawarte w tej klasie.
(111) 257028
(220) 2012 01 04
(210) 394840
(151) 2013 04 11
(441) 2012 04 10
(732) BEER FINGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) double fingers
(510), (511) 29 sery, napoje i wyroby mleczne, chipsy, chrupki, dziczyzna, drób, konserwy, mięsa krojone i siekane, produkty ziemniaczane, przekąski słodkie i pikantne, ryby i filety rybne, orzeszki
preparowane, 30 pieczywo, precle, wyroby piekarnicze w postaci
paluszków: paluszki lekko solone, paluszki słone, paluszki bez dodatków, paluszki z sezamem, paluszki z makiem, paluszki z dodatkami
i z przyprawami smakowymi poza solą, sezamem i makiem, paluszki
z dodatkami imitującymi smaki wędlin i mięs, wyroby cukiernicze
w postaci paluszków, biszkopty, chipsy, ciasta i ciastka, herbatniki,
krakersy, kruche ciasteczka, pizze, placki, produkty zbożowe, słodycze, słodkie i słone przekąski, suchary, kształtowe wyroby chrupkie,
imitacje piekarnicze chipsów, makarony, zbożowe produkty śniadaniowe i preparaty zbożowe, lody, produkty lodowe, produkty kształtowe mrożone, słodycze, schłodzone desery, pianki, sorbety, napoje,
nadzienia, słodkie pasty do pieczywa, pikantne pasty do pieczywa,
przekąski, gotowe dania i części składowe dań, pizza, spody do pizzy,
sosy i dodatki do pizzy, sosy do makaronów i do ryżu, dresingi do
sałat, majonez, sosy, sosy do maczania kawałków żywności (dipy), kukurydza prażona, kukurydza prażona i popękana (pop-corn), płatki
kukurydziane, keks ryżowy, produkty z młynów zbożowych, muesli,
płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki zbożowe suszone, płatki
owsiane, grysiki, orzechy, orzechy laskowe, orzeszki solone, 32 wody
mineralne, wody gazowane i niegazowane, napoje owocowe, soki,
syropy, napoje bezalkoholowe, piwo.
(111) 257029
(220) 2012 01 24
(210) 395598
(151) 2013 06 14
(441) 2012 05 07
(732) SANELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, granatowy
(531) 27.5.1, 29.1.12
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(510), (511) 06 konstrukcje metalowe basenów i fontann, metalowe wyposażenie sportowe do basenów, metalowe wyposażenie
i urządzenia do basenowych atrakcji wodnych, metalowe rury wodociągowe, 10 baseny do celów leczniczych oraz baseny sanitarne,
11 wyposażenie i urządzenia do fontann, instalacje sanitarne, instalacje grzewcze i kotłownie, wyposażenie, urządzenia i instalacje do
uzdatniania wody, instalacje wodociągowe, wyposażenie, urządzenia i instalacje do wentylacji oraz klimatyzacji, 19 konstrukcje niemetalowe basenów i fontann, niemetalowe wyposażenie sportowe do
basenów, niemetalowe wyposażenie i urządzenia do basenowych
atrakcji wodnych, niemetalowe przewody wodociągowe, 36 usługi
doradztwa w sprawach finansowych, związanych z basenami oraz
fontannami, 37 naprawy, renowacje, konserwacje, serwisowanie,
usługi instalacyjne w zakresie basenów i fontann oraz ich wyposażenia; instalowanie, naprawa urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych; serwisowanie instalacji grzewczych, kotłowni i instalacji
wodociągowych; usługi budowlane w ogólnym zakresie, 42 doradztwo i ekspertyzy inżynieryjne oraz opracowywanie projektów technicznych w zakresie wykonawstwa i eksploatacji: basenów, fontann,
instalacji do wentylacji oraz klimatyzacji, instalacji grzewczych i kotłowni oraz w zakresie budownictwa ogólnego.

(111) 257030
(220) 2012 01 27
(151) 2013 04 26
(441) 2012 05 07
(732) FUHRMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Połczyn Zdrój, PL.
(540)

(210) 395806

na bieliznę, wieszaki i stojaki łazienkowe, ręczniki, dywaniki łazienkowe wyposażenie wnętrza i akcesoria do salonu, a zwłaszcza kominki
i akcesoria kominkowe, lampy i świeczniki, wazony, akcesoria barowe
karafki i kieliszki, korkociągi i otwieracze, stojaki na wino, akcesoria
do wina i szampana, kubełki do wina i lodu, shakery i akcesoria do
drinków, akcesoria ogrodowe, akcesoria do pielęgnacji roślin, doniczki ogrodowe, ozdoby ogrodowe, pochodnie i świeczniki ogrodowe,
torby podróżne, torby na zakupy, zegary, meble, lustra, zabawki dla
dzieci, akcesoria samochodowe jak odświeżacze, dywaniki, wycieraczki, pokrowce.

(111) 257032
(220) 2012 02 27
(210) 397312
(151) 2013 04 16
(441) 2012 06 04
(732) TPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.2.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 02 farby do znakowania, 09 baterie elektryczne, baterie
wysokonapięciowe, dalmierze, geodezyjne taśmy miernicze, komputery, komputery przenośne, linki do pionów, miary, mierniki, przyrządy pomiarowe, niwelatory, obiektywy, nadajniki sygnałów elektronicznych, odległość (przyrządy do pomiaru), poziomice, pryzmaty,
przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do rejestrowania
odległości, przyrządy niwelacyjne, przyrządy pomiarowe, statywy
do aparatów fotograficznych, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia pomiarowe.
(111) 257033
(220) 2012 03 08
(151) 2013 04 12
(441) 2012 06 18
(732) ZIELIŃSKI DARIUSZ CLAIRENE, Pruszków, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, jasnożółty, brązowy,
jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czerwony, niebieski
(531) 5.7.2, 11.3.1, 11.3.3, 25.1.15, 26.4.12, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 257031
(220) 2012 02 21
(210) 397021
(151) 2013 04 18
(441) 2012 06 04
(732) PROMOSHIP SETLAK SPÓŁKA JAWNA, Lublin, PL.
(540)

Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa, internetowa, wysyłkowa elementów wyposażenia domu, akcesoriów kuchennych jak
ścierki, obrusy, przedmioty do krojenia, noże, tarki i krajalnice, deski
do krojenia, podkładki, naczynia kuchenne, misy, miseczki, naczynia
do podgrzewania, do pieczenia, cedzaki i sita, dziadki do orzechów,
łyżki, chochle, szczypce, młynki do przypraw, pojemniki do przechowywania żywności, nakrycia stołu, naczynia stołowe, serwisy naczyń,
serwisy do kawy, herbaty, cukiernice, termosy, sztućce, dzbanki do
herbaty/kawy/śmietanki, naczynia do picia, podstawki, kieliszki na
jajka, talerze, misy, kosze i patery, pojemniki na przyprawy, świeczniki,
tace, pościel, pościel haftowana, pościel satynowa, pościel designerska, poszewki, poszewki ozdobne, poduszki, poduszki jedwabne, kołdry, kołdry jedwabne, narzuty, koce, akcesoria do łazienki jak szczotki
toaletowe, kubki, pojemniki, dozowniki do mydła, mydelniczki, kosze
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(210) 397785

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, czarny, biały
(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 25 obuwie, obuwie dla dzieci, obuwie sportowe, kalosze,
35 prowadzenie sklepu i hurtowni z obuwiem, obuwiem dla dzieci,
obuwiem sportowym, kaloszami.
(111) 257034
(220) 2012 03 12
(210) 397958
(151) 2013 04 16
(441) 2012 06 18
(732) PETSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)

(531) 27.5.1
(510), (511) 16 artykuły i materiały piśmienne zawarte w tej klasie, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier, wyroby z papieru i tektury
zawarte w tej klasie, książki, czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki,
afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysunki,
skorowidze, skoroszyty na dokumenty, zakładki do książek, podpórki
do książek, koperty, bilety i kupony papierowe, kartki okolicznościowe, materiały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów,
materiały introligatorskie, artykuły malarskie zawarte w tej klasie,
materiały z papieru na przyjęcia, w tym papier do pakowania prezentów, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, 35 usługi reklamowe
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na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu,
usługi badania rynku i opinii społecznej, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów handlowych, prenumerata gazet, czasopism na
rzecz osób trzecich, usługi przeglądu prasy, organizowanie wystaw,
targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie zarządzania centrum informacyjnym,
przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji
do wykorzystania w reklamie, usługi rejestracji, transkrypcji, składu,
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty
elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie i systematyzowanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych i komputerowych bazach
danych dla osób trzecich, powielanie dokumentów, 39 dystrybucja
prasy, 41 organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród
w dziedzinie sztuki, fotografii, rozrywki, zoologii i kynologu, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie balów, koncertów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, organizowanie pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu
sztuki, kultury, edukacji, rozrywki, zoologii i kynologu, organizowanie
wystaw zwierząt, usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, publikowanie książek, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi udostępniania publikacji elektronicznych
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi tworzenia
publikacji multimedialnych i internetowych; usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie edukacji i tresury zwierząt; usługi
w zakresie fotografowania, usługi reporterskie, usługi fotoreportaży,
fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji,
filmów i audycji telewizyjnych, produkcje programów radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie i montaż programów
radiowych i telewizyjnych.

(111) 257035
(220) 2012 03 29
(210) 398739
(151) 2013 05 13
(441) 2012 07 02
(732) RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES BV, Winterswijk, NL.
(540) termin fresh
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe; doradztwo w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej; ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, 36 agencje celne; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja
o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia,
ubezpieczenia morskie, 39 transport, pakowanie i magazynowanie
towarów, logistyka produktów świeżych, transport i magazynowanie w kontrolowanej temperaturze.
(111) 257036
(220) 2012 03 29
(210) 398740
(151) 2013 05 13
(441) 2012 07 02
(732) RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES BV, Winterswijk, NL.
(540) terminfresh
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe; doradztwo w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej; ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, 36 agencje celne; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja
o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia,
ubezpieczenia morskie, 39 transport, pakowanie i magazynowanie
towarów, logistyka produktów świeżych, transport i magazynowanie w kontrolowanej temperaturze.
(111) 257037
(220) 2012 03 29
(210) 398741
(151) 2013 05 13
(441) 2012 07 02
(732) RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES BV, Winterswijk, NL.
(540) fix fresh
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe; doradztwo w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej; ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, 36 agen-
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cje celne; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja
o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia,
ubezpieczenia morskie, 39 transport, pakowanie i magazynowanie
towarów, logistyka produktów świeżych, transport i magazynowanie w kontrolowanej temperaturze.

(111) 257038
(220) 2012 03 29
(210) 398742
(151) 2013 05 13
(441) 2012 07 02
(732) RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES BV, Winterswijk, NL.
(540) fixfresh
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe; doradztwo w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej; ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, 36 agencje celne; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja
o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia,
ubezpieczenia morskie, 39 transport, pakowanie i magazynowanie
towarów, logistyka produktów świeżych, transport i magazynowanie w kontrolowanej temperaturze.
(111) 257039
(220) 2012 03 29
(210) 398744
(151) 2013 05 13
(441) 2012 07 02
(732) RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES BV, Winterswijk, NL.
(540) economic fresh
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe; doradztwo w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej; ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, 36 agencje celne; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja
o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia,
ubezpieczenia morskie, 39 transport, pakowanie i magazynowanie
towarów, logistyka produktów świeżych, transport i magazynowanie w kontrolowanej temperaturze.
(111) 257040
(220) 2012 03 29
(210) 398745
(151) 2013 05 09
(441) 2012 07 02
(732) RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES BV, Winterswijk, NL.
(540) economicfresh
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe; doradztwo w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej; ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, 36 agencje celne; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja
o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia,
ubezpieczenia morskie, 39 transport, pakowanie i magazynowanie
towarów, logistyka produktów świeżych, transport i magazynowanie w kontrolowanej temperaturze.
(111) 257041
(220) 2012 04 18
(210) 399524
(151) 2013 06 11
(441) 2012 07 30
(732) P.W. SPOMET SPÓŁKA JAWNA A. NOWOTARSKI, J. MĘDRZAK,
J. KAMIŃSKI, M. ADAMCZYK, Bielsko-Biała, PL.
(540)

Kolor znaku: jasnobeżowy, jasnobrązowy, brązowy, biały
(531) 27.5.1, 27.5.3, 29.1.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze-ciastka, draże czekoladowe, słodycze, pralinki, trufle w czekoladzie, owoce w czekoladzie, sękacze,
wafle, pieczywo cukiernicze.
(111) 257042
(220) 2012 04 18
(210) 399525
(151) 2013 06 11
(441) 2012 07 30
(732) P.W. SPOMET SPÓŁKA JAWNA A. NOWOTARSKI, J. MĘDRZAK,
J. KAMIŃSKI, M. ADAMCZYK, Bielsko-Biała, PL.
(540) Harnasie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze-ciastka, draże czekoladowe, słodycze, pralinki, trufle w czekoladzie, owoce w czekoladzie, sękacze,
wafle, pieczywo cukiernicze.
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(111) 257043
(220) 2012 04 20
(151) 2013 04 25
(441) 2012 07 30
(732) TERMO KLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 399653

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 5.7.16, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 11 urządzenia chłodnicze i wentylacyjne.
(111) 257044
(220) 2012 04 30
(210) 399993
(151) 2013 06 12
(441) 2012 08 13
(732) RATYŃSKI KRZYSZTOF ENTERIUS, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.2.1, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 09 audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automatyczne wyłączniki czasowe, ściemniacze światła, elektryczne urządzenia
kontrolno-sterujące, programy komputerowe nagrane.
(111) 257045
(220) 2012 05 14
(151) 2013 05 31
(441) 2012 08 27
(732) METALKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540)

(210) 400361

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 3.11.10, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 06 drabiny metalowe.
(111) 257046
(220) 2012 05 28
(210) 400930
(151) 2013 06 20
(441) 2012 09 10
(732) MasterCard International Incorporated, Purchase, US.
(540) WORLD MASTERCARD. THE WHOLE WORLD OF
POSSIBILITIES
(510), (511) 36 usługi ubezpieczenia, usługi finansowe; usługi monetarne; usługi w zakresie nieruchomości; usługi finansowe, mianowicie
elektroniczne przetwarzanie płatności między przedsiębiorstwami
i powiązanych danych dotyczących przekazów pieniężnych; świadczenie usług elektronicznej prezentacji i płacenia rachunków dla wystawiających rachunki, organizacji zapewniających obsługę klientów i dostawców usług płatniczych; usługi w zakresie autoryzacji operacji
i rozliczeń odnoszących się do transferów elektronicznych kapitałów
i środków pieniężnych; przetwarzanie i wysyłanie danych dotyczących
rachunków i przekazów pieniężnych w globalnej komputerowej sieci
informacyjnej; usługi płatności rachunków; usługi płacenia rachunków
za pośrednictwem strony internetowej; bankowość internetowa; usługi bankowe i kredytowe; świadczenie usług związanych z kartami kredytowymi, kartami debetowymi, kartami obciążeniowymi i kartami
przedpłaconymi i kartami typu pre-paid; usługi w zakresie bankowości, płatności, kredytów, debetów, obciążeń, wydatkowania środków
pieniężnych, dostępu do depozytów z nagromadzoną wartością; usługi związane z kartami kredytowymi, kartami debetowymi, kartami obciążeniowymi, kartami typu pre-paid i kartami przedpłaconymi; usługi
w zakresie weryfikacji czeków i realizacji czeków; usługi finansowe,
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mianowicie usługi bankowe, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart obciążeniowych,
usługi dotyczące kart typu pre-paid oferowanych przez karty przedpłacone, elektroniczne operacje uznaniowe i obciążeniowe, usługi
prezentacji i płacenia rachunków, wydatkowanie środków pieniężnych, weryfikacja czeków, realizacja czeków, dostęp do depozytów
z nagromadzoną wartością i usługi związane z obsługą bankomatów,
usługi autoryzacji transakcji i rozliczeń, uzgadnianie transakcji, zarządzanie środkami pieniężnymi, rozliczanie funduszy skonsolidowanych,
skonsolidowane przetwarzanie kwestii spornych w związku z operacjami finansowymi, ugoda i porozumieniami, usługi operacji finansowych w zakresie kart płatniczych, usługi elektronicznego przetwarzania płatności, usługi zatwierdzania i weryfikacji operacji płatniczych,
usługi wymiany wartości, mianowicie bezpieczne elektroniczne transakcje pieniężne i elektroniczne przekazy pieniężne poprzez publiczną
sieć komputerową, aby ułatwić prowadzenie handlu elektronicznego,
elektroniczne przelewy środków pieniężnych, dostarczanie informacji
finansowych, mianowicie danych dotyczących kart kredytowych i kart
debetowych i sprawozdań, zarządzanie dokumentacją finansową,
elektroniczne przelewy środków pieniężnych i usługi wymiany walut,
usługi oceny sytuacji finansowej i zarządzania ryzykiem dla innych
w dziedzinie kredytów konsumenckich; rozpowszechnianie informacji
finansowych przez globalną sieć komputerową, przekazywanie informacji finansowych za pomocą komputera przez bezpieczną komputerową sieć informatyczną oraz usługi doradcze w zakresie powyższych
usług; świadczenie usług finansowych w celu wspierania usług handlu
detalicznego świadczonych przez środki telekomunikacji mobilnej,
mianowicie usług płatniczych przez urządzenia bezprzewodowe;
świadczenie usług finansowych w celu wspierania usług handlu detalicznego świadczonych przez Internet przez sieci elektroniczne; analizy i konsultacje finansowe; usługi w zakresie obsługi bankomatów;
obsługa transakcji finansowych zarówno przez Internet, jak i komputerowe bazy danych lub poprzez urządzenia telekomunikacyjne
i w punktach sprzedaży; obsługa transakcji finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart za pomocą bankomatów; usług w zakresie
podawania salda rachunku, wpłat i wypłat środków pieniężnych dla
posiadaczy kart za pomocą bankomatów; rozliczenia finansowe i usługi autoryzacji operacji finansowych w związku z obsługą finansowych
operacji płatności; usługi ubezpieczeń podróżnych; emisja i wykup
czeków podróżnych i voucherów podróżnych; usługi uwierzytelniania
płatników; weryfikacja informacji finansowych; utrzymywanie akt finansowych; elektroniczne przelewy środków pieniężnych i usługi wymiany walut; usługi w zakresie płatności zdalnych; usługi portmonetki
elektronicznej zgromadzonych środków, świadczenie usług w zakresie
elektronicznego transferu kapitału i przelewów walutowych, usługi
płatności elektronicznych, usługi w zakresie przedpłaconych kart telefonicznych, usługi wydatkowania środków pieniężnych oraz usługi
autoryzacji operacji i dokonywania rozliczeń; świadczenie usług w zakresie operacji obciążeniowych i uznaniowych poprzez urządzenia do
przesyłania danych przez fale radiowe (transpondery); świadczenie
usług w zakresie operacji obciążeniowych i uznaniowych poprzez
urządzenia komunikacyjne i telekomunikacyjne; usługi weryfikacji
czeków; usługi w zakresie emisji i wykupu czeków podróżnych i voucherów podróżnych; świadczenie usług finansowych w celu wspierania usług handlu detalicznego świadczonych przez środki telekomunikacji mobilnej, mianowicie usług płatniczych przez urządzenia
bezprzewodowe; obsługa operacji obciążeniowych i uznaniowych
przez telefon i za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego;
świadczenie usług finansowych w celu wspierania usług handlu detalicznego świadczonych przez Internet, poprzez sieć lub inne środki
elektroniczne z wykorzystaniem informacji elektronicznie przekształconych na sygnał cyfrowy; usługi wymiany wartości, mianowicie bezpieczna wymiana wartości, w tym elektronicznej gotówki przez sieci
komputerowe dostępne za pomocą kart inteligentnych; usługi finansowe świadczone przez telefon oraz za pomocą globalnej sieci komputerowej lub przez Internet; świadczenie usług finansowych za pomocą globalnej sieci komputerowej lub przez Internet; usługi
w zakresie pieniądza elektronicznego; usługi w zakresie portfela elektronicznego i usługi wpłacania pieniędzy przez telefon i Internet; usługi w zakresie kont typu portfel elektroniczny, mianowicie świadczenie
usług w zakresie internetowych, elektronicznych rachunków pieniężnych dla konsumentów i sprzedawców internetowych, w których konsumenci przekazują kapitał na swoje konta typu portfel elektroniczny,
konsumenci i sprzedawcy Internetowi (przedsiębiorstwa) dokonują
i przyjmują płatności i przekazy pieniężne przez Internet; obsługa kont

Nr 11/2013

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

z nagromadzoną wartością, mianowicie świadczenie usług dla konsumentów lub sprzedawców (przedsiębiorstw), którzy płacą za towary
używając kart kredytowych, kart debetowych lub kart płatniczych
i którzy posiadają konto typu portfel elektroniczny, w celu zabezpieczenia ich płatności w danej działalności; usługi przetwarzania płatności lub usługi dostawcy usług płatniczych dla sprzedawców internetowych i innych (przedsiębiorstw), mianowicie przetwarzanie płatności
dokonanych przez klientów dla sprzedawców za pośrednictwem wielu kanałów, w tym przez Internet i w sposób automatyczny przez telefon; weryfikacja tożsamości kupującego i transakcji dla celów transakcji handlu internetowego; usługi pośrednictwa w sprawach majątku
nieruchomego; usługi dotyczące majątku nieruchomego; wycena majątku nieruchomego; zarządzanie inwestycjami odnośnie do majątku
nieruchomego; usługi inwestowania w zakresie majątku nieruchomego; usługi ubezpieczania majątku nieruchomego; ubezpieczenia dla
właścicieli majątku nieruchomego; usługi ubezpieczeniowe dotyczące
majątku nieruchomego; usługi finansowania w zakresie majątku nieruchomego; usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego;
zarządzanie majątkiem nieruchomym; zarządzanie sprawami finansowymi dotyczącymi majątku nieruchomego; udzielanie pożyczek na
zakup majątku nieruchomego; usługi finansowania w zakresie budowy i powiększania majątku nieruchomego; usługi pośrednictwa finansowego odnośnie do majątku nieruchomego; usługi finansowe odnośnie do majątku nieruchomego i budynków; usługi finansowe związane
z zakupem majątku nieruchomego; ustalanie warunków umów pożyczek zabezpieczonych majątkiem nieruchomym; ustalanie warunków
ograniczonej własności majątku nieruchomego; ustalanie warunków
finansowania kupna majątku nieruchomego; pomoc w nabywaniu
w majątku nieruchomego i udziałów w nim; inwestycje kapitałowe
w zakresie majątku nieruchomego; usługi inwestycyjne w zakresie
obiektów komercyjnych; usługi finansowe związane z nabywaniem
majątku; usługi finansowe związane ze sprzedażą majątku; wycena
nieruchomości z pełnym prawem własności nieruchomości; wycena
nieruchomości wynajmowanej; organizowanie wynajmu majątku nieruchomego; organizowanie dzierżawy majątku nieruchomego; wynajem majątku; wynajem majątku nieruchomego; wynajem majątku nieruchomego z pełnym prawem własności; usługi zarządzania majątkiem
w zakresie transakcji dotyczących majątku nieruchomego; wycena
majątku; zarządzanie portfelem nieruchomości; zarządzanie majątkiem; usługi doradcze w zakresie własności majątku nieruchomego;
usługi doradcze w zakresie wyceny majątku nieruchomego; usługi doradcze w zakresie majątku nieruchomego dla firm; usługi informatyczne w zakresie majątku nieruchomego; usługi konsultingowe w zakresie majątku nieruchomego; dostarczanie informacji dotyczących
majątku nieruchomego; dostarczanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości; usługi badawcze w zakresie nabywania majątku nieruchomego; usługi badawcze w zakresie wyboru majątku nieruchomego; finansowanie hipoteczne i sekurytyzacja aktywów; świadczenie
usług finansowych przez globalną sieć komputerową lub Internet
w celu składania, zatwierdzania, rejestracji danych i uzgadniania zamówień zakupu; usługi konsultingowe odnośnie do rozwiązań płatniczych, bankowości, kart kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych i obsługi bankomatów; wdrażanie rozwiązań płatniczych; ocena
ryzyka kredytowego; zarządzanie programem zwrotów; usługi bankowości elektronicznej; zarządzanie w sprawach regulacyjnych; zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka; analizy typu ścieżka audytu, mianowicie analiza dokumentacji operacji finansowych; zarządzanie
finansowymi bazami danych; dostarczanie informacji z komputerowych banków danych lub przez Internet w zakresie usług finansowych;
rozpowszechnianie informacji finansowych przez Internet i inne sieci
komputerowe.

(111) 257047
(220) 2010 02 16
(210) 365651
(151) 2013 06 04
(441) 2010 05 24
(732) Małgorzata Nikodem, Nowa Ruda, PL. ; Piotr Gizo, Wrocław, PL. ;
Krzysztof Nikodem, Nowa Ruda, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
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(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne,
usługi związane z majątkiem nieruchomym; usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową,
doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 37 usługi budowlane; usługi
związane z wykonywaniem budynków, dróg, mostów, zapór lub linii
przesyłowych, jak również usługi przedsiębiorstw specjalizujących
się w zakresie budownictwa, takie jak malowanie, instalatorstwo hydrauliczne, ogrzewcze lub dekarstwo; usługi pomocnicze w budownictwie takie jak nadzór techniczny; usługi związane z naprawami tj.
usługi przywracające obiekt do stanu używalności po jego zużyciu,
uszkodzeniu, pogorszeniu się jakości lub częściowym uszkodzeniu, restauracja istniejących budynków lub innych uszkodzonych
obiektów, które mają być przywrócone do stanu pierwotnego; instalowanie drzwi i okien; instalacja, konserwacja i naprawy maszyn;
instalowanie i naprawa pieców; instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych; instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania;
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych; naprawa
pomp; naprawa zamków, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, analiza przemysłowa i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania; usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz,
opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy
i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary
podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo budowlane i w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu,
45 usługi prawne.			
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 257048
(220) 2011 10 10
(151) 2013 05 16
(441) 2012 01 16
(732) NGUYEN HONG CHUONG, Gdynia, PL.
(540)

(210) 391283

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 05 beztytoniowe (papierosy) do celów leczniczych,
10 inhalatory, 34 cygara, papierosy.
(111) 257049
(220) 2011 12 27
(210) 394578
(151) 2013 05 27
(441) 2012 04 10
(732) STAHLTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Źródła, PL.
(540) ISOMUR
(510), (511) 17 bloczki izolacyjne, płyty izolacyjne, 19 bloczki i pustaki budowlane zawierające materiały izolacyjne.
(111) 257050
(220) 2011 12 30
(151) 2013 06 05
(441) 2012 04 10
(732) KAŁUŻA DARIUSZ, Cedzyna, PL.
(540)

(531) 26.11.2, 26.11.14, 27.5.1
(510), (511) 03 kosmetyki, 21 pędzle kosmetyczne.

(210) 394686
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(111) 257051
(220) 2011 12 30
(210) 394717
(151) 2013 06 13
(441) 2012 04 10
(732) ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SPÓŁKA AKCYJNA, Przemyśl, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, szary
(531) 26.4.4, 26.5.2, 26.5.22, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 06 odlewy maszynowe, 07 zawory regulacyjne: przelotowe, kątowe, trójdrogowe, z grzybem obrotowym, zawory iglicowe,
zawory blokowe, zawory dławiące, zawory zaporowe, zawory minimalnego przepływu, przepustnice regulujące, schładzacze, zwężki,
dyfuzory, siłowniki pneumatyczne jedno i wielosprężynowe, napędy ręczne do zaworów siłowników pneumatycznych, regulatory
ciśnienia bezpośredniego działania, regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania, regulatory różnicy ciśnień i przepływu bezpośredniego działania, filtry, pompy smarownicze, pompy centralnego smarowania, pompy olejowe, pompy do napełniania, agregaty
smarownicze, rozdzielacze, dozowniki, osprzęt układów centralnego
smarowania jak: złączki, przyłączki, końcówki do węży, 09 szafy automatycznego sterowania, podzespoły automatyki przemysłowej
i sterowniczej, urządzenia elektryczne, elektroniczne, pomiarowosygnalizacyjne i kontrolne, 11 aparatura laboratoryjna: destylatory
elektryczne, redestylatory elektryczne, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów: odlewów maszynowych, zaworów
regulacyjnych: przelotowych, kątowych, trójdrogowych, z grzybem
obrotowym, zaworów iglicowych, zaworów blokowych, zaworów
dławiących, zaworów zaporowych, zaworów minimalnego przepływu, przepustnic regulujących, schładzaczy, zwężek, dyfuzorów,
siłowników pneumatycznych jedno i wielosprężynowych, napędów
ręcznych do zaworów i siłowników pneumatycznych, regulatorów
ciśnienia bezpośredniego działania, regulatorów różnicy ciśnień
bezpośredniego działania, regulatorów różnicy ciśnień i przepływu
bezpośredniego działania, filtrów, pomp smarowniczych, pomp centralnego smarowania, pomp olejowych, pomp do napełniania, agregatów smarowniczych, rozdzielaczy, dozowników, osprzętu układów
centralnego smarowania jak: złączek, przyłączek, końcówek do węży,
szaf automatycznego sterowania, podzespołów automatyki przemysłowej i sterowniczej, urządzeń elektrycznych, elektronicznych, pomiarowo-sygnalizacyjnych i kontrolnych, aparatury laboratoryjnej:
destylatorów elektrycznych, redestylatorów elektrycznych, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach,
hurtowniach, w Internecie drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, 42 usługi wykonywania prac badawczorozwojowych na rzecz osób trzecich, usługi projektowe, usługi konstruktorskie, usługi wykonywania badań i ekspertyz technicznych.
(111) 257052
(220) 2012 01 03
(151) 2013 04 12
(441) 2012 04 10
(732) EX MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów, PL.
(540)

(210) 394801
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(111) 257053
(220) 2012 01 13
(210) 395089
(151) 2013 04 11
(441) 2012 04 23
(732) STRZAŁKOWSKA ALINA PRAKTYKA ORTODONTYCZNA
ORTHOSMILE, Wrocław, PL.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 2.9.8, 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 44 usługi medyczne; usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi, takie jak: usługi stomatologiczne, usługi protetyczne, ortodoncja.
(111) 257054
(220) 2012 01 16
(210) 395227
(151) 2013 06 17
(441) 2012 04 23
(732) MONAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miętne, PL.
(540) monagri
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki,
dżemy, kompoty; jaja, mleko, produkty mleczne; oleje i tłuszcze jadalne,
30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna;
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody;
miód, melasa (syropy); drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda;
ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach; żywe zwierzęta; świeże
owoce i warzywa; nasiona, naturalne rośliny i kwiaty; karma dla zwierząt; słód, 32 piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 39 transport; pakowanie i składowanie towarów;
organizowanie podróży bez zapewnienia zakwaterowania.
(111) 257055
(220) 2012 01 23
(210) 395553
(151) 2013 06 03
(441) 2012 05 07
(732) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok-Kleosin, PL.
(540) SYSTEM KAN-THERM PUSH PLATINUM
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży rur i kształtek z tworzyw sztucznych za pośrednictwem strony internetowej, usługi prowadzenia sprzedaży w systemie telezakupów rur i kształtek z tworzyw sztucznych, usługi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem
sklepów, hurtowni rur i kształtek z tworzyw sztucznych.
(111) 257056
(220) 2012 01 24
(210) 395588
(151) 2013 06 04
(441) 2012 05 07
(732) ARTUS SPÓŁKA JAWNA JOLANTA I ADAM PLACHA, Toruń, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 04 środek poślizgowy do ogumienia w postaci żelu, pasty, kremu lub płynu.

Kolor znaku: czerwony, czarny, złoty
(531) 27.5.1, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.14
(510), (511) 25 bielizna damska, bielizna osobista, bluzki, bluzy, kombinezony, czapki [nakrycia głowy], garnitury, getry, kamizelki, koszule, kurtki [odzież], legginsy, majtki, nakrycia głowy [odzież], odzież,
paski [odzież], piżamy, płaszcze, palta, podkoszulki, rajstopy, skarpetki, spodnie, spódnice, obuwie, bluzki, swetry.

(111) 257057
(220) 2012 01 24
(210) 395589
(151) 2013 06 04
(441) 2012 05 07
(732) ARTUS SPÓŁKA JAWNA JOLANTA I ADAM PLACHA, Toruń, PL.
(540)

(531) 27.5.1
(510), (511) 02 farba akrylowa do ogumienia.
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(111) 257058
(220) 2012 01 30
(210) 395889
(151) 2013 05 31
(441) 2012 05 07
(732) BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA, Sochaczew, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, szary, granatowy, czarny, jasnobrązowy
(531) 14.1.5, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 06 walcówki aluminiowe i stopowe, druty aluminiowe,
przewody napowietrzne, kable i wyroby aluminiowe.
(111) 257059
(220) 2012 01 30
(210) 395890
(151) 2013 05 31
(441) 2012 05 07
(732) BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA, Sochaczew, PL.
(540)
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, czerwony
(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne z wyjątkiem preparatów
farmaceutycznych stosowanych w okulistyce i produktów do pielęgnacji oczu.
(111) 257063
(220) 2012 02 07
(151) 2013 06 11
(441) 2012 05 21
(732) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL.
(540)

(210) 396342

Kolor znaku: biały, szary, granatowy, czarny, jasnobrązowy
(531) 14.1.5, 26.11.1, 26.11.8, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 06 walcówki aluminiowe i stopowe, druty aluminiowe,
przewody napowietrzne, kable i wyroby aluminiowe.
(111) 257060
(220) 2012 01 30
(210) 395910
(151) 2013 05 06
(441) 2012 05 07
(732) BOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lubenia, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, czarny, czerwony,
jasnoniebieski, niebieski
(531) 2.1.1, 19.7.1, 24.15.1, 26.11.3, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne z wyjątkiem preparatów
farmaceutycznych stosowanych w okulistyce i produktów do pielęgnacji oczu.
(111) 257064
(220) 2012 02 07
(151) 2013 06 10
(441) 2012 05 21
(732) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL.
(540)

(210) 396352

Kolor znaku: ciemnobrązowy, ciemnozłoty, czerwony, jasnozłoty,
złoty
(531) 6.1.2, 7.5.2, 25.1.15, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 257061
(220) 2012 01 31
(210) 396038
(151) 2013 06 10
(441) 2012 05 07
(732) MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: ciemnozłoty, zielony, czarny
(531) 24.9.2, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 16 wydawnictwa, 41 udostępnianie publiczności w celu
zwiedzania wnętrz i zbiorów muzealnych, organizacja szkoleń i warsztatów, 42 organizacja i prowadzenie badań konserwatorskich, 43 udostępnianie (wynajmowanie) wnętrz na spotkania i konferencje.
(111) 257062
(220) 2012 02 07
(151) 2013 06 17
(441) 2012 05 21
(732) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL.

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, fioletowy, jasnofioletowy,
jasnozielony, zielony, żółty
(531) 2.1.1, 19.13.21, 24.15.3, 25.7.20, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe,
przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, wyroby medyczne zawarte
w klasie 5; witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte w klasie
5; preparaty witaminowe i mineralne do celów leczniczych.
(111) 257065
(220) 2012 02 07
(151) 2013 06 12
(441) 2012 05 21
(732) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL.
(540)

(210) 396354

(210) 396341
Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, fioletowy, jasnofioletowy, żółty
(531) 19.13.21, 26.11.3, 26.15.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
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(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe,
przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, wyroby medyczne zawarte
w klasie 5; witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte w klasie
5; preparaty witaminowe i mineralne do celów leczniczych.

plementy diety do stosowania przez ludzi w celu utrzymania stanu
fizjologicznego i poprawy ogólnego stanu zdrowia zawarte w klasie
5, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami, suplementy
mineralne do żywności, preparaty bakteryjne do celów leczniczych.

(111) 257066
(220) 2012 02 07
(151) 2013 05 20
(441) 2012 05 21
(732) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL.
(540)

(111) 257070
(220) 2012 02 20
(210) 397057
(151) 2013 06 21
(441) 2012 06 04
(732) VIACON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rydzyna, PL.
(540) ViaBlock
(510), (511) 19 elementy niemetalowe do wykonania konstrukcji
oporowych z gruntu zbrojowego.

(210) 396356

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, fioletowy, jasnofioletowy,
pomarańczowy, żółty
(531) 19.13.21, 24.15.3, 26.11.3, 26.15.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.15
(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe,
przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, wyroby medyczne zawarte
w klasie 5; witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte w klasie
5; preparaty witaminowe i mineralne do celów leczniczych.
(111) 257067
(220) 2012 02 08
(210) 396374
(151) 2013 06 07
(441) 2012 05 21
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) CANGU
(510), (511) 09 elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, instalacje elektryczne, mierniki (przyrządy pomiarowe), przyrządy pomiarowe, urządzenia do analizy (inne
niż do celów medycznych), urządzenia pomiarowe, wskaźniki strat
elektrycznych, wskaźniki (elektryczność).
(111) 257068
(220) 2012 02 08
(151) 2013 03 22
(441) 2012 05 21
(732) BABYSAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 396397

(531) 26.1.2, 26.1.4, 27.5.1
(510), (511) 12 wózki spacerowe, wózki głębokie, budki i gondole do
wózków dziecięcych, samochodowe foteliki bezpieczeństwa i podstawki bezpieczeństwa dla dzieci, 16 papierowe pieluszki dla niemowląt, pieluchomajtki dla niemowląt jednorazowego użytku, artykuły
z papieru lub z tektury, materiały do pakowania z tworzyw sztucznych,
publikacje drukowane, 18 nosidełka dziecięce, chusty do noszenia
dzieci, torby do przenoszenia dzieci, torby do wózków dla dzieci; parasole i parasolki, 19 płotki i barierki zabezpieczające niemetalowe,
20 łóżeczka dla dzieci; łóżeczka dziecięce podróżne; kołyski; chodziki
dla dzieci; kojce dla dzieci, leżaczki bujane dla dzieci; materace; pościel;
śpiwory; maty do kojców dla dzieci; meble dla dzieci, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach; kapy i narzuty na łóżka;
pledy; bielizna pościelowa, chusteczki tekstylne; moskitiery; poszwy
na śpiwory; zasłony tekstylne lub z tworzyw sztucznych, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki; hafty, wstążki i sploty, taśmy elastyczne; guziki, suwaki, klamerki, haczyki i oczka, szpilki i igły; sztuczne
kwiaty; szelki do prowadzenia dzieci, 28 zabawki, gry.
(111) 257069
(220) 2012 02 16
(210) 396811
(151) 2013 06 06
(441) 2012 05 21
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Vibovit Literki
(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, su-

(111) 257071
(220) 2012 02 24
(210) 397201
(151) 2013 06 04
(441) 2012 06 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE ENAMOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 24.7.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.4
(510), (511) 09 komputerowe systemy diagnostyki silników wysokoprężnych, układy pomiarowe momentu,mocy i obrotów na wale
silnika głównego statku, pakiety do urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterowania siłowni okrętowej, przepływomierze, 37 remonty, przeglądy, naprawy układów, urządzeń i maszyn z automatyki
morskiej, nawigacjii elektroniki, prowadzenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla urządzeń dostarczanych do stoczni i dla
armatorów, 42 projektowanie techniczne, wykonywanie ekspertyz
inżynieryjnych w zakresie automatykienergoelektroniki i elektronawigacji, doradztwo techniczne w zakresie: automatykienergoelektroniki i elektronawigacji.
(111) 257072
(220) 2012 02 28
(210) 397360
(151) 2013 05 29
(441) 2012 06 04
(732) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, złoty, czarny, biały, szary
(531) 3.7.3, 5.7.2, 25.1.15, 26.1.5, 26.1.15, 26.1.16, 26.1.18, 26.4.2,
26.4.16, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 257073
(220) 2012 03 01
(210) 397469
(151) 2013 06 03
(441) 2012 06 04
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL, Grajewo, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, granatowy
(531) 1.15.15, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.12
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(510), (511) 05 mleko w proszku dla niemowląt oraz odżywki dla niemowląt na bazie mleka, 29 produkty mleczne, masło, masła z dodatkiem oleju, masło czekoladowe, masło kakaowe, twarogi, twarożki,
twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, serki, śmietana, śmietanka, jogurt, mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne, desery mleczne,
serwatka, kefir, maślanka, 30 lody, kleiki spożywcze na bazie mleka,
32 napoje serwatkowe.
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(732) ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK GATUNKOWYCH POLMOS
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540)

(111) 257074
(220) 2012 03 01
(210) 397472
(151) 2013 06 03
(441) 2012 06 04
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL, Grajewo, PL.
(540)

Kolor znaku: złoty, beżowy, biały, brązowy, czarny
(531) 1.1.1, 3.7.3, 9.1.10, 24.5.7, 25.1.15, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(531) 27.5.1
(510), (511) 29 mleko i wyroby z mleka, 30 lody.
(111) 257075
(220) 2012 03 05
(210) 397587
(151) 2013 05 31
(441) 2012 06 18
(732) SAKUTOV ALYOSHA SO CHIC, Malbork, PL.
(540) Klinika Stanika
(510), (511) 25 bielizna damska, 35 informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom w punktach informacji konsumenckiej
dotyczących bielizny damskiej, 41 szkolenia w zakresie dobierania
właściwego rozmiaru biustonosza.
(111) 257076
(220) 2012 03 15
(210) 398039
(151) 2013 05 20
(441) 2012 06 18
(732) ASEPTA DARIUSZ WĄSIKIEWICZ, Bielsko-Biała, PL.
(540) OREGAMAX
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do
celów leczniczych, suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, oleje lecznicze, zioła lecznicze.
(111) 257077
(220) 2012 03 16
(210) 398143
(151) 2013 05 09
(441) 2012 06 18
(732) KALKSTEIN CENTRUM BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podkowa Leśna, PL.
(540) Skarb Bursztynowej Komnaty
(510), (511) 28 gry automatyczne lub żetony, gry towarzyskie (salonowe), 39 dystrybucja filmów i gier szkoleniowych, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu technik sprzedaży, prezentacji,
negocjacji, zarządzania i komunikacji, wypożyczanie materiałów dydaktycznych filmów, gier, instruktaże.
(111) 257078
(220) 2012 03 19
(210) 398195
(151) 2013 06 17
(441) 2012 07 02
(732) UNITECHNIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540)

(111) 257080
(220) 2012 03 19
(210) 398200
(151) 2013 06 17
(441) 2012 07 02
(732) ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK GATUNKOWYCH POLMOS
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540)

Kolor znaku: złoty, biały, brązowy, czarny
(531) 1.1.1, 3.7.3, 9.1.10, 24.5.7, 25.1.15, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 257081
(220) 2012 03 19
(210) 398215
(151) 2013 06 06
(441) 2012 07 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) ACEPAR
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne, preparaty chemiczne do
celów farmaceutycznych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne,
czopki do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, 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,
środki stosowane w bólach migrenowych, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych,
leki przeciwgorączkowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, środki
przeciwbólowe dla ludzi.
(111) 257082
(220) 2012 03 19
(210) 398221
(151) 2013 06 06
(441) 2012 07 02
(732) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.3.4, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 10 aparatura medyczna, 37 naprawy i usługi instalacyjne
aparatury medycznej.
(111) 257079
(151) 2013 06 17

(220) 2012 03 19
(441) 2012 07 02

(210) 398199

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary, srebrny
(531) 27.5.1, 29.1.12
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(510), (511) 03 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(111) 257083
(220) 2012 03 19
(210) 398224
(151) 2013 06 06
(441) 2012 07 02
(732) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540)

Nr 11/2013

(111) 257088
(220) 2012 03 20
(151) 2013 06 12
(441) 2012 07 02
(732) AGRO-INTERSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Młynek Nieświński, PL.
(540)

(210) 398308

(531) 5.3.6, 26.5.1, 27.5.1
(510), (511) 07 maszyny i urządzenia rolnicze oraz części zamienne
do maszyn i urządzeń rolniczych, w tym pługi i części do pługów,
lemiesze, redlice, redliczki, noże do kosiarek sadowniczych i części do
przetrząsarko-zgrabiarek.
Kolor znaku: czarny, ciemnoszary, cytrynowy
(531) 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 03 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(111) 257089
(220) 2012 03 20
(210) 398310
(151) 2013 06 13
(441) 2012 07 02
(732) POLSKI DETAL ZAWISZA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540)

(111) 257084
(220) 2012 03 19
(210) 398226
(151) 2013 06 06
(441) 2012 07 02
(732) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 03 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 257085
(220) 2012 03 19
(210) 398228
(151) 2013 06 06
(441) 2012 07 02
(732) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 03 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów; pasty.
(111) 257086
(220) 2012 03 19
(210) 398230
(151) 2013 06 06
(441) 2012 07 02
(732) PROFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) SOLIDON
(510), (511) 02 farby, pokosty, lakiery; środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, 19 materiały budowlane niemetalowe;
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe,
35 reklama; zarządzanie w działalności gospodarczej; administrowanie działalności gospodarczej; prace biurowe.
(111) 257087
(220) 2012 03 20
(210) 398296
(151) 2013 06 12
(441) 2012 07 02
(732) VIDICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) IX-VIDICON
(510), (511) 09 czujniki do przewodowych systemów zabezpieczeń
antywłamaniowych.

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski
(531) 26.2.1, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.12
(510), (511) 35 sklepy spożywczo-chemiczne, wielobranżowe, 36 pośrednictwo finansowe.
(111) 257090
(220) 2012 03 20
(151) 2013 06 13
(441) 2012 07 02
(732) MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 398311

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 25.7.1, 25.7.8, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 29 mleko, ser, produkty mleczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 40 przekształcanie substancji organicznych.
(111) 257091
(220) 2012 03 20
(151) 2013 06 13
(441) 2012 07 02
(732) MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 398312

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 25.7.1, 25.7.8, 27.5.1, 29.1.4
(510), (511) 29 mleko, ser, produkty mleczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 40 przekształcanie substancji organicznych.
(111) 257092
(151) 2013 06 13

(220) 2012 03 20
(441) 2012 07 02

(210) 398313
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(732) MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, ciemnoniebieski
(531) 3.4.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 29 mleko, ser, produkty mleczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 40 przekształcanie substancji organicznych.
(111) 257093
(220) 2012 03 20
(151) 2013 06 13
(441) 2012 07 02
(732) MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 398314
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(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej paliw i produktów pochodnych w tym benzyn, paliw, biopaliw, olejów na stacjach paliw; usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej mleka, wyrobów
mlecznych, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich ww. towarów; prezentowanie produktów i usług w mediach ww. towarów dla celów sprzedaży; kreowanie wizerunku firmy,
usług, towaru; zarządzanie w zakresie zamówień; informacja o działalności gospodarczej, 37 obsługa i naprawa pojazdów, regeneracja
pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów-tankowanie i obsługa,
39 usługi w zakresie transportu w tym usługi transportu ciężarowego, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, pakowanie
i magazynowanie towarów, dostarczanie towarów, dostarczanie
przesyłek, magazynowanie i przechowywanie towarów, pakowanie
produktów i towarów, usługi w zakresie transportu autobusowego,
samochodowego, transport pasażerski, transport podróżnych, wyładunek i składowanie towarów; wynajmowanie magazynów, wypożyczanie pojazdów, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych
i pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa; dystrybucja paliw
i produktów pochodnych, prowadzenie parkingów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, spedycja, usługi kierowców.

(111) 257096
(220) 2012 03 26
(210) 398562
(151) 2013 04 25
(441) 2012 07 02
(732) MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 1.15.15, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 29 mleko, ser, produkty mleczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 40 przekształcanie substancji organicznych.
(111) 257094
(220) 2012 03 20
(151) 2013 06 13
(441) 2012 07 02
(732) MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 398315

(531) 26.4.4, 26.4.18, 27.5.1
(510), (511) 10 rękawice do celów medycznych, weterynaryjnych,
stomatologicznych, kosmetologicznych, rehabilitacyjnych, higienicznych; rękawice jałowe chirurgiczne; rękawice diagnostyczne jałowe i niejałowe, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, pudełka kartonowe lub papierowe, opakowania
w tym opakowania foliowe i z tworzyw sztucznych, druki, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, reklamowe i informacyjne, 21 rękawice
do użytku domowego; rękawice do prac domowych i ogrodniczych.
(111) 257097
(220) 2012 03 26
(210) 398573
(151) 2013 06 10
(441) 2012 07 02
(732) NOWICKI TOMASZ FIRMA KOMPAKT, Łochowo, PL.
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, ciemnożółty, biały
(531) 24.9.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 29 mleko, ser, produkty mleczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 40 przekształcanie substancji organicznych.
(111) 257095
(220) 2012 03 21
(151) 2013 06 05
(441) 2012 07 02
(732) MEGA SIERPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierpc, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 26.1.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13

(210) 398414

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 06 rynny metalowe, 19 rynny niemetalowe.
(111) 257098
(220) 2012 03 26
(210) 398612
(151) 2013 05 07
(441) 2012 07 02
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zdrovit Magnum Junior-Magnez na szóstkę!
(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła
lecznicze.
(111) 257099
(220) 2012 03 27
(210) 398632
(151) 2013 06 11
(441) 2012 07 02
(732) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
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(540)

(531) 3.7.15, 26.4.2, 27.5.1
(510), (511) 03 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła, kremy kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, preparaty do mycia, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, żele do mycia, serum, oliwki pielęgnacyjne, oliwki do kąpieli,
kosmetyki dla dzieci, spirytusy kosmetyczne, odżywki do włosów,
zmywacze do paznokci, preparaty myjące i czyszczące, artykuły chemii gospodarczej, płyny do mycia kuchni, płyny do mycia łazienek,
mleczka do czyszczenia i pielęgnacji drewna, mleczka do czyszczenia
i pielęgnacji skór naturalnych i syntetycznych, emulsje chemiczne,
pasty czyszczące i polerskie do podłóg, preparaty do mycia naczyń,
środki do czyszczenia toalet, środki do prania, płyny do płukania tkanin, detergenty, środki do zmywarek, środki czyszczące do dywanów
i tapicerek, środki do czyszczenia grilli, kuchenek i kominków, środki
do czyszczenia stali nierdzewnej, środki do czyszczenia powierzchni
ceramicznych, środki do czyszczenia powierzchni z kamienia, odkamieniacze, odplamiacze, odświeżacze powietrza, środki czystości,
płyn antyelektrostatyczny do prasowania.
(111) 257100
(220) 2012 03 30
(151) 2013 05 29
(441) 2012 07 02
(732) SUŁKOWSKI JANUSZ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 398836

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 26.4.4, 29.1.12
(510), (511) 06 budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje budowlane, w tym przenośne; liny i druty z metali
nieszlachetnych; drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie; rury
i rurki metalowe; wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych
klasach; rudy; metalowe drzwi, w tym przesuwne, metalowe panele
przesuwne i składane, metalowy osprzęt i akcesoria do drzwi i paneli
przesuwnych i składanych, metalowy osprzęt i akcesoria do mebli;
metalowe prowadnice do drzwi i paneli przesuwnych i składanych;
metalowe ruchome ścianki działowe, składane i przesuwne ściany
oraz osprzęt i akcesoria do nich, 19 materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; niemetalowe drzwi, w tym przesuwne, niemetalowe panele przesuwne
i składane, niemetalowy osprzęt i akcesoria do drzwi i paneli przesuwnych i składanych; niemetalowe prowadnice do drzwi i paneli
przesuwnych i składanych; niemetalowe ruchome ścianki działowe,
składane i przesuwne ściany oraz osprzęt i akcesoria do nich, 20 meble, niemetalowy osprzęt do mebli, półki meblowe, lustra, zabudowy
wnętrza szaf, lustra, wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych; drewniane i drewnopochodne ruchome
ścianki działowe i składane ściany oraz osprzęt i akcesoria do nich,
37 usługi montażu, konserwacji i naprawy, w szczególności drzwi,
w tym przesuwnych, paneli przesuwnych i składanych, ścianek działowych, składanych i przesuwnych.
(111) 257101
(220) 2012 03 30
(210) 398837
(151) 2013 05 29
(441) 2012 07 02
(732) SUŁKOWSKI JANUSZ, Warszawa, PL.
(540) abopart
(510), (511) 06 budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje budowlane, w tym przenośne; liny i druty z metali
nieszlachetnych; drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie; rury
i rurki metalowe; wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych
klasach; rudy; metalowe drzwi, w tym przesuwne, metalowe panele
przesuwne i składane, metalowy osprzęt i akcesoria do drzwi i paneli
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przesuwnych i składanych, metalowy osprzęt i akcesoria do mebli;
metalowe prowadnice do drzwi i paneli przesuwnych i składanych;
metalowe ruchome ścianki działowe, składane i przesuwne ściany
oraz osprzęt i akcesoria do nich, 19 materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; niemetalowe drzwi, w tym przesuwne, niemetalowe panele przesuwne
i składane, niemetalowy osprzęt i akcesoria do drzwi i paneli przesuwnych i składanych; niemetalowe prowadnice do drzwi i paneli
przesuwnych i składanych; niemetalowe ruchome ścianki działowe,
składane i przesuwne ściany oraz osprzęt i akcesoria do nich, 20 meble, niemetalowy osprzęt do mebli, półki meblowe, lustra, zabudowy
wnętrza szaf, lustra, wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych; drewniane i drewnopochodne ruchome
ścianki działowe i składane ściany oraz osprzęt i akcesoria do nich,
37 usługi montażu, konserwacji i naprawy, w szczególności drzwi,
w tym przesuwnych, paneli przesuwnych i składanych, ścianek działowych, składanych i przesuwnych.

(111) 257102
(220) 2012 03 30
(151) 2013 05 29
(441) 2012 07 02
(732) CIFTCI AHMET, Warszawa, PL.
(540)

(210) 398845

Kolor znaku: jasnoniebieski, czarny, czerwony
(531) 2.3.7, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 25 odzież z tworzyw sztucznych i naturalnych, nakrycia
głowy, bielizna, odzież dziecięca, 35 organizowanie pokazów mody
w celach promocyjnych.
(111) 257103
(220) 2012 04 02
(210) 398900
(151) 2013 06 04
(441) 2012 07 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) ACTI-trin total grip
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne, suplementy diety do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, dietetyczne środki spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego,
29 produkty spożywcze ujęte w klasie 29 w postaci niemedycznych
dodatków odżywczych i dietetycznych, niemedycznych produktów
dietetycznych oraz koncentratów i odżywek wzbogaconych witaminami i solami mineralnymi, 30 napoje i produkty ujęte w klasie 30
w postaci niemedycznych dodatków odżywczych i dietetycznych,
niemedycznych napojów i produktów dietetycznych oraz koncentratów i odżywek wzbogaconych witaminami i solami mineralnymi.
(111) 257104
(220) 2012 04 02
(210) 398902
(151) 2013 06 03
(441) 2012 07 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) TOTAL GRIP
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne, suplementy diety do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, dietetyczne środki spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego,
29 produkty spożywcze ujęte w klasie 29 w postaci niemedycznych
dodatków odżywczych i dietetycznych, niemedycznych produktów
dietetycznych oraz koncentratów i odżywek wzbogaconych witaminami i solami mineralnymi, 30 napoje i produkty ujęte w klasie 30
w postaci niemedycznych dodatków odżywczych i dietetycznych,
niemedycznych napojów i produktów dietetycznych oraz koncentratów i odżywek wzbogaconych witaminami i solami mineralnymi.

Nr 11/2013
(111) 257105
(220) 2012 02 06
(151) 2013 02 14
(441) 2012 05 21
(732) GLASS HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 396300

(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1
(510), (511) 11 kabiny natryskowe, 19 szkło płaskie, szkło witrażowe, drzwi szklane, ścianki szklane, balustrady szklane, szklane płyty
i płytki okładzinowe, akwaria szklane, terraria szklane, figurki, posążki szklane, okna niemetalowe, oszklone ramy niemetalowe, 20 meble
szklane, meble z elementami szklanymi, lustra, szafki, szafy szklane,
kasety, puzderka niemetalowe, półki niemetalowe, ramy niemetalowe do obrazów i luster, 35 usługi reklamowe, 40 usługi w zakresie
wykonywania mebli, szaf, szafek, półek, ram z elementami szklanymi, obróbka szkła i elementów, półwyrobów szklanych, zdobienie
szkła i luster, gięcie, cięcie i wyginanie szkła, 42 usługi w zakresie
dekoratorstwa, aranżacji pomieszczeń, usługi w zakresie wystroju
wewnętrznego i zewnętrznego, 43 usługi gastronomiczne, a w tym
prowadzenie restauracji, pizzerii, kawiarni, cukierni, herbaciarni, barów, pubów; wynajmowanie sal na cele konferencyjne, szkoleniowe,
organizowanie imprez rożnego rodzaju; usługi hotelarskie, rezerwacja i wynajem pokojów; usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, klubów rozrywkowych.
(111) 257106
(220) 2012 02 20
(210) 397010
(151) 2013 04 18
(441) 2012 06 04
(732) CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) LIPOSTYMINA
(510), (511) 03 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów, 05 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne; substancje sanitarne do celów
leczniczych; żywność dla niemowląt; plastry, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne; środki
odkażające; środki do zwalczania robactwa; fungicydy, herbicydy,
44 usługi w zakresie pielęgnacji urody, w tym usługi kosmetyczek
i salonów piękności, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji
urody i stosowania produktów kosmetycznych.
(111) 257107
(220) 2011 04 14
(210) 384100
(151) 2013 04 09
(441) 2011 07 18
(732) BARNAT AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) CERAMIQ
(510), (511) 01 szkliwo ceramiczne, 02 farby stosowane w ceramice,
16 formy do gliny modelarskiej, glina do modelowania, materiały do
rysowania, materiały do modelowania.
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w tym do chemioterapii, radioterapii i fizykoterapii; aparaty, ekrany
radiologiczne i lampy do celów medycznych; urządzenia i instalacje
elektromagnetyczne; aparatura i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich; aparaty do reanimacji; wyposażenie sal operacyjnych; narzędzia do celów medycznych i chirurgicznych; aparatura
i instrumenty chirurgiczne, 35 zarządzanie zbiorami informatycznymi; pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi; doradztwo specjalistyczne w zakresie wyposażenia
medycznego; doradztwo w zakresie urządzeń do zwalczania nowotworów; pośrednictwo w sprzedaży, wynajem oraz zaopatrywanie
osób trzecich w sprzęt i urządzenia medyczne, w tym: systemy wczesnego wykrywania raka, urządzenia do zwalczania nowotworów,
chemioterapii, radioterapii, ekrany radiologiczne, filtry promieni,
lampy i lasery, urządzenia i instalacje elektromagnetyczne, urządzenia rentgenowskie, aparatura laboratoryjna i pomiarowa, urządzenia
i systemy do radio-i neurochirurgii, wyposażenie sal operacyjnych,
urządzenia i instalacje elektryczne i elektroniczne; zarządzanie w ramach prowadzonej działalności w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 37 budownictwo; budownictwo
przemysłowe, w tym budowa bunkrów dla potrzeb radioterapii; nadzór budowlany; czyszczenie budynków od wewnątrz i od zewnątrz;
instalacja i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych; instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń biurowych; instalowanie, konserwacja i naprawa komputerów i systemów komputerowych; instalowanie, naprawa i konserwacja aparatury i urządzeń
medycznych, badawczych i pomiarowych; instalowanie, naprawa
i konserwacja specjalistycznych systemów medycznych, w tym systemów do wykrywania nowotworów, 42 analizy systemów komputerowych; programowanie komputerów i urządzeń; konserwacja,
aktualizacja i powielanie oprogramowania komputerowego; przetwarzanie i odzyskiwanie danych; doradztwo w sprawach sprzętu
i oprogramowania komputerowego, zwłaszcza w ośrodkach onkologicznych; wypożyczanie komputerów, oprogramowania komputerowego i serwerów; usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej; tworzenie sieci komputerowych; udostępnianie zasobów
serwerów; instalacje oprogramowania komputerowego; instalacje
komputerowe; projektowanie budynków dla potrzeb radioterapii;
ekspertyzy inżynieryjne; projektowanie techniczne; analizy chemiczne; badania bakteriologiczne; prace badawczo-rozwojowe dla osób
trzecich; badania medyczne, 44 kliniki medyczne, usługi medyczne
w tym eksploatacja ośrodków radioterapeutycznych; placówki opieki medycznej; placówki rekonwalescencji; pomoc medyczna; porady
w zakresie farmakologii, doradztwo w zakresie radioterapii.

(111) 257109
(220) 2011 10 13
(210) 391456
(151) 2013 04 09
(441) 2012 01 16
(732) NIEMCZYK WIESŁAW, NIEMCZYK IRENEUSZ ZAKŁAD
USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY WIZOPOL SPÓŁKA
CYWILNA, Chełmek, PL.
(540)

(111) 257108
(220) 2011 10 03
(210) 390999
(151) 2013 06 19
(441) 2012 01 16
(732) JWPROLIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 24.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 10 aparatura do przeprowadzania analiz i pomiarów
medycznych; aparatura do celów medycznych; instrumenty do celów medycznych; urządzenia, aparatura i systemy do wykrywania
i zwalczania nowotworów; systemy do zastosowania w medycynie,

(531) 26.13.25, 27.5.21
(510), (511) 07 mechaniczne oprzyrządowanie dla produkcji obuwia,
mechaniczne giętarki do krępowania wykrojników i do wykonywania
części i oprzyrządowania dla przemysłu samochodowego - wszystkie
wyżej wymienione, jako części maszyn, 40 usługi w zakresie obróbki
skrawaniem, szlifowaniem spawaniem i obróbki cieplnej.
(111) 257110
(220) 2011 11 07
(210) 392545
(151) 2013 05 21
(441) 2012 02 13
(732) HANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.

2826
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(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały, szary
(531) 15.1.13, 25.7.20, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 06 wyroby ślusarskie, 07 maszyny, obrabiarki, silniki,
narzędzia rolnicze; narzędzia i przyrządy ręczne z napędem elektrycznym, mechanicznym i pneumatycznym, 08 ręczne narzędzia
ogrodowe, 11 aparaty oświetleniowe, grzewcze; narzędzia i aparaty
elektryczne do gospodarstwa domowego, 35 usługi w zakresie pośrednictwa handlowego; sklep internetowy w branży narzędziowej,
maszynowej, grzewczej i oświetleniowej, 37 naprawa urządzeń, aparatów, maszyn elektrycznych; usługi serwisowe; wypożyczalnia elektronarzędzi.
(111) 257111
(220) 2011 11 16
(210) 392863
(151) 2013 06 14
(441) 2012 02 27
(732) JANOWSKA-PUDŁO KATARZYNA ALBIONE POLAND,
Kajetany, PL.
(540)

(531) 26.11.2, 27.5.1
(510), (511) 03 kosmetyki, 25 odzież, 35 sprzedaż odzieży, obuwia
i akcesoriów odzieżowych.
(111) 257112
(220) 2011 12 20
(210) 394375
(151) 2013 06 19
(441) 2012 03 26
(732) STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Lubartów, PL.
(540)

(531) 2.3.1, 27.5.1
(510), (511) 03 pumeksy, 04 świece, świeczki zapachowe, świece
ozdobne, świece podgrzewające, zapachowe świece podgrzewające,
podgrzewacze, kostki do rozpalania w grillu i kominku, zapalacze do
grilla, 06 folie metalowe do zawijania i pakowania, wyroby z folii metalowych, w tym pojemniki, formy, torby, rękawy foliowe, folie żaroodporne, folie aluminiowe do zawijania i pakowania, folie aluminiowe do pakowania produktów spożywczych, grillowania, pieczenia,
aluminiowe tacki do grilla, 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania, papier do pakowania, papier i rękawy do pieczenia, torby do
pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub z tworzyw sztucznych,
torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, worki na śmieci
z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania (koperty,
woreczki) z papieru lub z tworzyw sztucznych, ręczniki papierowe,
filtry do kawy, serwetki papierowe, obrusy papierowe, torebki na
mrożonki, torebki śniadaniowe, papiery śniadaniowe, 20 słomki do
napojów, trzonki do szczotek i mopów, 21 foremki do lodu, rękawice
do prac domowych, rękawice ogrodnicze, ścierki i ściereczki z mikrofibry, włóknin, dzianin i tkanin, ściereczki do wycierania kurzu, ścierki
do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, ściereczki do wycierania
mebli, ściereczki impregnowane detergentem do czyszczenia, gąbki
do celów domowych, gąbki toaletowe, zmywaki, druciaki, czyściki
do naczyń, mopy, mopy z mikrofibry, wiadra, kubły na śmieci, kosze
na śmieci, szczotki, zmywaki ścierne do celów kuchennych, materia-
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ły do polerowania, papierowe tace i tacki gastronomiczne, talerze
papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, łyżki z tworzyw sztucznych, łyżeczki z tworzyw sztucznych, widelce z tworzyw sztucznych,
noże z tworzyw sztucznych, miseczki z tworzyw sztucznych, kubki
papierowe, kubki z tworzyw sztucznych, kufle do piwa z tworzyw
sztucznych, szklaneczki z tworzyw sztucznych, filiżanki z tworzyw
sztucznych, kieliszki z tworzyw sztucznych, wykałaczki, klamerki do
mocowania bielizny na sznurze, 22 liny, linki i sznury do zawieszania
bielizny.

(111) 257113
(220) 2012 01 05
(151) 2013 05 08
(441) 2012 04 10
(732) PUŁAWSKI RYSZARD, Warszawa, PL.
(540)

(210) 394939

Kolor znaku: niebieski, czarny, czerwony, żółty, zielony
(531) 1.5.1, 1.5.2, 1.5.12, 26.1.1, 26.1.16, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej oraz rekrutacji personelu, reklama, reklama z zastosowaniem internetu, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi doradztwa i konsultingu, prowadzenie negocjacji, usługi
menedżerskie, usługi badania rynku, dostarczanie informacji handlowej, organizowanie przetargów, pośrednictwo w zakresie kojarzenia
kontrahentów, organizowanie przedstawicielstw firm zagranicznych,
organizowanie pokazów w zakresie komunikacji biznesowej i prywatnej oraz coachingu, pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie tymi danymi, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, organizowanie i prowadzenie kampanii
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, 38 usługi w zakresie
intranetu i internetu, polegające na przekazywaniu materiałów do
nauczenia, na wymianie informacji związanych z nauczaniem i poradnictwem w zakresie nauczania, 41 organizowanie, przygotowywanie
i prowadzenie szkoleń rozwijających cechy osobowości w zakresie
komunikacji prywatnej i biznesowej dla osób prywatnych i dla firm,
głównie dotyczące kształtowania motywacji, cech przywódczych,
kierowniczych, umiejętności radzenia sobie ze stresem, z komunikacją z osobami w środowisku, usługi badania potrzeb szkoleniowych,
opracowywanie strategii i planów szkoleniowych, głównie dla firm,
usługi związane z coachingiem indywidualnym i grupowym, usługi
nauczania, w tym nauczania przy wykorzystaniu internetu i intranetu w powyżej wskazanym zakresie, publikowanie książek, podręczników, poradnictwo zawodowe, organizowanie specjalistycznych
sympozjów szkoleniowych, konferencji i zjazdów naukowych, organizowanie imprez o charakterze artystycznym, sportowym i rekreacyjnym.
(111) 257114
(220) 2012 01 12
(151) 2013 04 04
(441) 2012 04 23
(732) YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, Herby, PL.
(540)

(210) 395134

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.4.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 06 budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne, liny i druty
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z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie,
rury i rurki metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji
i klimatyzacji, haki metalowe, kotwy łączące, wyroby ślusarskie dla
budownictwa, okucia metalowe, okucia metalowe stosowane w budownictwie, okucia do drzwi i okien, osprzęt metalowy do drzwi
i okien, ościeżnice metalowe, progi metalowe, ramy do okien metalowe, drzwi metalowe, płyty do drzwi metalowe, okucia drzwiowe
ozdobne metalowe, urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne,
zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, zamknięcia drzwiowe eliminujące trzaskanie, bramy metalowe, schody metalowe, stopnie schodów metalowe, obudowy schodów metalowe, barierki balkonowe
metalowe, daszki metalowe, pokrycia metalowe dachów, kosze dachowe metalowe, kominy metalowe, gzymsy metalowe, przegrody
metalowe, stropy metalowe, ściany osłonowe, ściany metalowe,
konstrukcje stalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, podłużnice metalowe, kratownice metalowe,
szkielety ramowe konstrukcji metalowych, panele konstrukcyjne
metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, słupy metalowe,
słupy metalowe konstrukcyjne, słupy i stemple podporowe metalowe, pomosty prefabrykowane metalowe, rusztowania metalowe,
okładziny metalowe, płytki metalowe, metalowe okładziny elewacyjne, żaluzje metalowe, metalowe elementy konstrukcyjne do instalacji solarnych, metalowe konstrukcje nośne szklarni, słupy ogłoszeniowe metalowe, szyldy metalowe, znaki drogowe nieświecące,
niemechaniczne, metalowe, budowlane konstrukcje aluminiowoszklane, barierki aluminiowe, parapety aluminiowe do okien, kształtowniki aluminiowe, profile aluminiowe do mebli, okucia metalowe
do mebli, kółka samonastawne do mebli metalowe, wyroby z metali
nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, 19 materiały budowlane
niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płytki
niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe
dla budownictwa, ramy okienne niemetalowe, drzwi niemetalowe,
futryny drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki działowe
niemetalowe, szkło budowlane, szkło bezodpryskowe, szkło okienne
dla budownictwa, budynki przenośne niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, altany, 20 meble, meble biurowe, meble metalowe, gabloty, regały, kartoteki, biurka, ławy, lustra, osprzęt do mebli
niemetalowy, kółka samonastawne do mebli niemetalowe, wykończeniowe elementy plastikowe do mebli, drzwi do mebli, osprzęt do
drzwi niemetalowy, wózki meblowe, stoiska wystawowe, 37 usługi
budowlane, usługi montażowe, montaż rusztowań, montaż konstrukcji budowlanych metalowych, aluminiowych i aluminiowoszklanych; montaż ślusarki aluminiowej otworowej w postaci: okien,
okien dachowych, drzwi; montaż ścianek działowych i przegród, zabudowa wnętrz, usługi remontowe w zakresie stolarki budowlanej,
budowa pawilonów i sklepów targowych, usługi dekarskie, wykonywanie pokryć dachowych, usługi budowlane w zakresie elewacji,
montaż okładzin szklanych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie konstrukcji metalowych, izolowanie budynków, wynajem sprzętu
budowlanego.

(111) 257115
(220) 2012 01 21
(151) 2013 04 12
(441) 2012 04 23
(732) DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540)

(210) 395462

(510), (511) 30 ciasta, ciastka, ciasteczka, torty, wyroby cukiernicze,
pieczywo cukiernicze, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, kakao, kawa, herbata, lody, sorbety.

(111) 257116
(220) 2012 01 27
(210) 395838
(151) 2013 04 25
(441) 2012 05 07
(732) MILEWSKI BOŻYDAR INVENTION-GROUP, Poznań, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 4.5.4, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 09 urządzenia elektryczne do dozorowania, urządzenia
i przyrządy do fizyki, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, maszyny sprzedające automatyczne, obwody drukowane,
programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane; przyrządy pomiarowe, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem, urządzenia do nauczania, urządzenia do
zdalnego sterowania, 12 pojazdy trzy lub czterokołowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy do poruszania się po ziemi,
w powietrzu, po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne, 16 afisze,
plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, broszury, czasopisma periodyczne, fotografie, kalendarze, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, okładki, papier do pisania, pieczęcie i stemple,
podręczniki i książki, przyrządy do pisania, pudełka kartonowe lub
papierowe, artykuły biurowe-segregatory, teczki, skoroszyty, teczki
na dokumenty, wydruki graficzne, nalepki, naklejki, notesy podręczne, papier do pisania, 25 bluzy, kombinezony, nakrycia głowy, odzież,
koszule, T-shirty, 28 zabawki w formie pojazdów, zabawki ruchome,
35 agencje reklamowe, usługi modelek i modeli do celów promocji
sprzedaży i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, public relations, 41 edukacja, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi obozów wakacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie przyjęć rozrywkowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, kształcenie praktyczne
w formie pokazów, produkcja filmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi nauczania w przedszkolach, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek,
widowiska rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo, sprawdziany edukacyjne, organizowanie rozrywkowych obozów wakacyjnych,
usługi związane z organizacją wypoczynku, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 42 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, badania oraz usługi naukowe i techniczne.
(111) 257117
(220) 2012 02 06
(151) 2013 04 22
(441) 2012 05 21
(732) STOKOWSKA EDYTA, Białystok, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, złoty, jasnobrązowy
(531) 2.9.1, 24.3.1, 24.3.7, 27.5.1, 29.1.13
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Kolor znaku: ciemnoszary, biały, ciemnoniebieski
(531) 26.4.2, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.13

(210) 396237
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(510), (511) 19 szkło budowlane, 37 budownictwo; budownictwo
podwodne, budownictwo przemysłowe; budownictwo portowe, instalowanie drzwi i okien; nadzór budowlany.

(111) 257118
(220) 2012 02 07
(210) 396373
(151) 2013 06 07
(441) 2012 05 21
(732) FABISIAK WOJCIECH MALWA TEA, Lubiszyn, PL.
(540)

(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, czerwony
(531) 2.9.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 39 usługi transportowe w zakresie usług taksówek osobowych i bagażowych.
(111) 257122
(220) 2012 02 24
(151) 2013 04 23
(441) 2012 06 04
(732) KUBYLIS DALIUS, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnozielony, zielony, czerwony,
złoty, żółty, szary, czarny
(531) 2.3.5, 5.3.11, 9.1.10, 11.3.4, 11.3.5, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 05 herbatki ziołowe przyczyniające się do uzyskania
i utrzymania szczupłej sylwetki, zawierające l-karnitynę i Pu-erh;
herbaty ziołowe dla osób ze skłonnością do otyłości zawierające lkarnitynę i Pu-erh.
(111) 257119
(220) 2012 02 16
(151) 2013 03 27
(441) 2012 05 21
(732) GRUPA RX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 396832

Kolor znaku: ciemnoczerwony, zielony
(531) 1.15.11, 24.17.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 41 publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
44 pomoc medyczna.
(111) 257120
(220) 2012 02 16
(151) 2013 03 27
(441) 2012 05 21
(732) GRUPA RX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 396833

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 17.1.1, 17.1.2, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(510), (511) 41 publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
44 pomoc medyczna.
(111) 257121
(220) 2012 02 20
(210) 396996
(151) 2013 04 24
(441) 2012 06 04
(732) STOWARZYSZENIE RADIO TAXI SERCE, Dzierżoniów, PL.
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(210) 397213

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, czarny
(531) 5.7.13, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 16 druki; drukowane materiały informacyjne; drukowane
materiały reklamowe; drukowane materiały promocyjne; plakaty; afisze; kalendarze; gazetki; magazyny; czasopisma-periodyki; broszury;
katalogi; biuletyny; albumy; materiały piśmienne; materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów; materiały dydaktyczne
i edukacyjne; breloki; zawieszki; przypinki; znaczki firmowe; znaczki
okolicznościowo-reklamowe, 33 napoje alkoholowe, cydr, 35 usługi
w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej;
rozpowszechnianie materiałów reklamowych; internetowe usługi reklamowe; prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej; pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych;
systematyzacja komputerowych baz danych; komputerowe zarządzanie plikami; organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych; usługi badania rynku; usługi badania opinii publicznej;
prowadzenie badań marketingowych; analizy rynkowe; prowadzenie
sklepu oraz oferowanie do sprzedaży napojów alkoholowych i napojów bezalkoholowych, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej; internetowy serwis informacyjny; usługi
poczty elektronicznej; usługi telekomunikacyjne; połączenie ze
światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji;
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego; usługi ogłoszeń
elektronicznych.
(111) 257123
(220) 2012 03 01
(210) 397483
(151) 2013 05 20
(441) 2012 06 04
(732) KOŁODZIEJEK TOMASZ FIRMA HANDLOWA BRAVIS,
Zawiercie, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary, srebrny
(531) 1.13.10, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 12 foteliki samochodowe dla dzieci, 20 łóżeczka, chodziki, wysokie krzesełka dla dzieci, 28 gry i zabawki; artykuły sportowe
i gimnastyczne.
(111) 257124
(220) 2012 03 02
(210) 397541
(151) 2013 06 06
(441) 2012 06 04
(732) SUMMIT POLSKA-SYSTEMY HALOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
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(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 7.3.11, 26.3.4, 27.5.1, 29.1.4
(510), (511) 06 budynki metalowe typu hale przemysłowe, hangary lotnicze, hale rolnicze; hale magazynowe; metalowe konstrukcje
budowlane; metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa; pokrycia dachowe metalowe; stropy metalowe, 37 usługi budowlane;
budowa i naprawa hal przemysłowych, rolniczych, magazynowych,
hangarów lotniczych; montaż hal przemysłowych, rolniczych, magazynowych, hangarów lotniczych; usługi remontowo-budowlane
w zakresie budynków i hal o konstrukcji metalowej oraz metalowych
konstrukcji budowlanych, 42 doradztwo specjalistyczne w zakresie
hal przemysłowych, rolniczych, magazynowych, hangarów lotniczych, budynków i konstrukcji metalowych; ekspertyzy inżynieryjne
w zakresie hal przemysłowych, rolniczych, magazynowych, hangarów lotniczych, budynków i konstrukcji metalowych; usługi w zakresie dokumentacji projektowej budynków i konstrukcji metalowych;
badania techniczne.
(111) 257125
(220) 2012 03 07
(151) 2013 05 07
(441) 2012 06 18
(732) GETINFO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540)

(210) 397739

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe; agencje informacji
handlowej; agencje reklamowe; analizy kosztów; analizy rynkowe;
audyt; 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; powielanie dokumentów; doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej; doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej; doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą; dystrybucja
materiałów reklamowych; informacja o działalności gospodarczej;
ekonomiczne prognozy; ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw; zarządzenia w zakresie zamówień handlowych; handlowe informacje i porady udzielane konsumentom; handlowe wyceny;
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych; systematyzacja danych w komputerowych bazach danych; komputerowe zarządzanie plikami; zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
towarów i usług dla osób trzecich; analizy kosztów; księgowość; sondaże opinii; organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych; outsourcing; poszukiwania w zakresie patronatu; rekrutacja personelu; pomoc przedsiębiorcom w działalności gospodarczej,
przemysłowej lub handlowej; pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi; pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej; pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej; promocja sprzedaży dla osób trzecich; usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw; public relations; rachunkowość;
reklama; rozpowszechnianie materiałów reklamowych; wynajmowanie nośników reklamowych; wynajmowanie powierzchni reklamowej; wynajmowanie przestrzeni reklamowej; rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych; usługi sekretarskie; sortowanie danych w bazach komputerowych; sporządzanie sprawozdań rachunkowych;
zestawienia statystyczne; uaktualnienia materiałów reklamowych;
kreowanie wizerunku firm, towarów i usług; ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw; usługi organizowania wystaw handlowych; wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich; wyszukiwanie w komputerowych bazach danych; wywiad
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gospodarczy; usługi zaopatrzenia osób trzecich; zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich;
zarządzanie zbiorami informatycznymi; przygotowywanie zeznań
podatkowych;, 36 agencje badające zdolność kredytową; agencje
ściągania wierzytelności; analizy finansowe; informacje bankowe;
doradztwo w sprawach finansowych; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych; ekspertyzy dla celów fiskalnych; wycena finansowa;
doradztwo finansowe; informacje finansowe; operacje finansowe;
usługi finansowe; informacja o ubezpieczeniach; inwestycje kapitałowe; usługi finansowe w zakresie likwidacji przedsiębiorstw; lokaty
kapitału; zarządzanie majątkiem; ekspertyzy do celów podatkowych;
usługi powiernicze; operacje w zakresie rozrachunkowości finansowej; transakcje finansowe;, 41 doradztwo zawodowe, jako porady
w zakresie edukacji lub kształcenia; edukacja; informacja o edukacji;
nauczanie; instruktaże; komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji; organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów lub zjazdów; publikowanie książek; organizowanie loterii; nauczanie korespondencyjne; kształcenie praktyczne;
tłumaczenia; udostępnianie publikacji elektronicznych on-line;.

(111) 257126
(220) 2012 03 12
(210) 397922
(151) 2013 06 07
(441) 2012 06 18
(732) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) Crystal Mind
(510), (511) 05 produkty lecznicze; produkty wspomagające leczenie nie zawarte w innych klasach; produkty dietetyczne do celów
leczniczych; produkty spożywcze do celów leczniczych; preparaty
witaminowe do celów leczniczych; preparaty zawierające minerały
do celów leczniczych; preparaty zawierające mieszanki witam i minerałów do celów leczniczych; komponenty leków, witamin i minerałów do celów leczniczych; suplementy diety; wyroby na bazie olejów
z ryb i innych stworzeń wodnych do celów leczniczych; wyroby na
bazie roślin wodnych lub ziół do celów leczniczych; wyroby stanowiące mieszanki różnych składników jak: różne pierwiastki, witaminy,
minerały, tłuszcze roślinne, rybie lub zwierzęce, wyciągi z roślin, ryb
i innych stworzeń wodnych do celów leczniczych lub wspomagających leczenie; dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(111) 257127
(220) 2012 03 16
(151) 2013 06 19
(441) 2012 06 18
(732) MGZ GAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów, PL.
(540)

(210) 398154

(531) 27.5.1
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe; pośrednictwo ubezpieczeniowe; doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych; informacja
o ubezpieczeniach.
(111) 257128
(220) 2012 03 20
(151) 2013 04 12
(441) 2012 07 02
(732) ŁYSOŃ ANDRZEJ ATEJ, Głuchów Górny, PL.
(540)

(210) 398325

Kolor znaku: niebieski, ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 26.4.4, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 37 usługi w zakresie wykonywania sieci wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
(111) 257129
(220) 2012 04 03
(151) 2013 04 25
(441) 2012 07 16
(732) AMBILED.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.

(210) 398989
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(510), (511) 03 kosmetyczne maseczki, kosmetyki, kosmetyki upiększające.

(540)

(111) 257133
(220) 2012 05 09
(151) 2013 06 06
(441) 2012 08 13
(732) SZCZYPEK PATRYK, Warszawa, PL.
(540)
Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy
(531) 24.17.1, 26.1.2, 29.1.12
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, latarnie uliczne, sprzęt
oświetleniowy do wnętrz, 35 usługi sprzedaży oświetlenia, artykułów elektrycznych, lamp ulicznych i fabrycznych, części zamiennych
i akcesoriów do lamp i sprzętu oświetleniowego.
(111) 257130
(220) 2012 04 10
(151) 2013 05 31
(441) 2012 07 16
(732) NIEDZIELA PIOTR MIROSŁAW, Katowice, PL.
(540)

Nr 11/2013

(210) 399194

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 16 broszury, gazety, czasopisma [periodyki], 35 agencje
informacji handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], informacja o działalności gospodarczej, prenumerata gazety dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, ulotek, broszur], 38 agencje informacyjne-aktualności, agencje informacyjne-wiadomości, przesyłanie
informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych-telekomunikacja.
(111) 257131
(220) 2012 04 20
(210) 399594
(151) 2013 06 18
(441) 2012 07 30
(732) ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KAWY INKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, PL.
(540)

(210) 400196

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.4.10, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: zabawki, gry,
artykuły dydaktyczne, balony do zabawy, dmuchane baseny kąpielowe, deskorolki, gry w domino, lalki, domki i pokoiki dla lalek, butelki do karmienia lalek, łóżka dla lalek, ubranka dla lalek, karty do
gry, kije do gry, kulki do gry, gry planszowe, grzechotki, hulajnogi,
kalejdoskopy, kapiszony wybuchowe, klocki, zabawki konstrukcyjne,
zestawy konstrukcyjne do zabawy, klocki do zabawy, konfetti, konie
na biegunach, kręgle, kukiełki, latające krążki, latawce, łyżworolki,
łyżwy, marionetki, maski, pluszowe maskotki, modele pojazdów
przeskalowane, przybory do baniek mydlanych, pierścienie do rzucania, stoły do piłkarzyków, piłki do gier, pistolety zabawkowe, plansze do gry w warcaby, puzzle, samochody sterowane radiem, rakiety
do gry, rękawice do gier, rolki, szachownice, aparatura do sztuczek
magicznych, śmieszne rzeczy; prowadzenie sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych
i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, 41 organizowanie przyjęć rozrywkowych dla dzieci;
organizowanie imprez urodzinowych dla dzieci; organizowanie zabaw o charakterze edukacyjnym; organizowanie konkursów; usługi
w zakresie edukacji i rozrywki.
(111) 257134
(220) 2012 05 11
(210) 400270
(151) 2013 06 06
(441) 2012 08 13
(732) BRZEZINKA ARTUR, MACHNIK WOJCIECH IXION SPÓŁKA
CYWILNA, Wodzisław Śląski, PL.
(540) arante
(510), (511) 09 programy gier komputerowych; programy komputerowe [software ładowalny]; programy komputerowe nagrane; programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 prowadzenie punktów
sprzedaży następujących towarów: programy gier komputerowych;
programy komputerowe [software ładowalny]; programy komputerowe nagrane; programy sterujące komputerowe, nagrane, 45 licencjonowanie programów komputerowych.
(111) 257135
(220) 2012 05 13
(210) 400284
(151) 2013 06 06
(441) 2012 08 13
(732) NOWAK JERZY GOSPODARSTWO ROLNE NOWAKEKO,
Jaczków, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 30 kawa, namiastki kawy, substytuty kawy, napoje na bazie kawy, kawa zbożowa, preparaty roślinne zastępujące kawę.
(111) 257132
(220) 2012 04 20
(210) 399658
(151) 2013 04 29
(441) 2012 07 30
(732) INSPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.5.1, 29.1.12

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, niebieski, zielony,
czerwony, żółty, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, różowy,
pomarańczowy, ciemnoczerwony, fioletowy, jasnobrązowy
(531) 6.3.1, 8.7.25, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 potrawy na bazie mąki: naleśniki z różnorodną formą
nadzienia, 43 usługi w zakresie prowadzenia barów, barów szybkiej
obsługi, barów samoobsługowych i restauracji; usługi cateringoweobsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

Nr 11/2013
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(111) 257136
(220) 2012 05 13
(210) 400285
(151) 2013 06 06
(441) 2012 08 13
(732) NOWAK JERZY GOSPODARSTWO ROLNE NOWAKEKO,
Jaczków, PL.
(540)
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 5.3.11, 26.5.1, 26.5.8, 26.5.15, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 24 dzianiny, 35 reklama, 40 usługowa obróbka materiałów włókienniczych.

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, zielony, niebieski,
czerwony, żółty, ciemnoniebieski, ciemnoróżowy, brązowy,
pomarańczowy, fioletowy, granatowy, ciemnoczerwony, różowy,
jasnoniebieski, jasnobrązowy
(531) 6.3.1, 8.7.3, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 potrawy na bazie mąki: pierogi z różnorodną formą
nadzienia, 43 usługi w zakresie prowadzenia barów, barów szybkiej
obsługi, barów samoobsługowych i restauracji; usługi cateringoweobsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 257137
(220) 2012 05 14
(210) 400344
(151) 2013 06 06
(441) 2012 08 27
(732) BP p.l.c., London, GB.
(540) STACJA REGENERACJA
(510), (511) 29 mleko i produkty na bazie mleka, w tym napoje na
bazie mleka; preparaty do sporządzania napojów mlecznych; jogurt
i napoje sporządzone z jogurtu; zupy i preparaty do sporządzania
zup; sałatki owocowe i sałatki warzywne, 30 napoje mrożone w postaci mrożonej herbaty, kawy mrożonej, mrożonych napojów czekoladowych (lub napojów mrożonych zawierających czekoladę); lody;
kawa; kawa ziarnista; napoje na bazie czekolady; napoje na bazie kakao; napoje na bazie kawy; dodatki smakowe do napojów w tej klasie;
herbata; cukier; chleb; ciasta; ciastka; biszkopty; krakersy; kanapki,
w tym kanapki opiekane; preparaty zbożowe; przekąski w tej klasie;
słodycze; ciasta z nadzieniem, paszteciki, 32 wody mineralne i wody
gazowane, inne napoje bezalkoholowe i preparaty do sporządzania
napojów bezalkoholowych; napoje owocowe i soki owocowe; schłodzone napoje bezalkoholowe na bazie owoców (smoothies) zawarte
w tej klasie; napoje sporządzone poprzez dodanie lodów do smakowych wód mineralnych lub soków owocowych (lub innych napojów
bezalkoholowych), 43 usługi zaopatrywania w żywność i napoje
w tym usługi kawiarni, kafeterii, usługi w zakresie przygotowywania
żywności i napojów na wynos; usługi restauracji samoobsługowych;
oferowanie kawy w formie samoobsługi w detalicznych sklepach
ogólnospożywczych; usługi barów przekąskowych; usługi kafejek
w zakresie serwowania kawy i napojów na bazie kawy.
(111) 257138
(220) 2012 05 28
(210) 400942
(151) 2013 06 17
(441) 2012 09 10
(732) JUTRZENKA COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, PL.
(540) SKŁADAKI
(510), (511) 30 żelki, karmelki, gumy do żucia.
(111) 257139
(220) 2012 05 28
(151) 2013 06 17
(441) 2012 09 10
(732) HOLIFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) polsept holifa
(510), (511) 05 środki odkażające.

(210) 400946

(111) 257140
(220) 2012 09 03
(210) 404454
(151) 2013 06 18
(441) 2012 12 17
(732) ZAKŁADY TEKSTYLNO-KONFEKCYJNE TEOFILÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Łódź, PL.

(111) 257141
(220) 2009 04 01
(210) 354110
(151) 2013 05 17
(441) 2009 07 06
(732) Datacom System Spółka Akcyjna, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 09 aparaty fotograficzne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, czytniki jako sprzęt przetwarzania danych,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, drukarki
komputerowe, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe jako audio-wideo, dyski kompaktowe jako CD-ROM-y, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, fotokopiarki, interfejsy komputerowe do informatyki, karty magnetyczne kodowane, karty
z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasy rejestrujące, klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery, komputery przenośne podręczne, mikroprocesory, modemy, myszy dla informatyki, nadajniki w telekomunikacji,
nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dyskowe dla informatyki, napędy dysków do komputera, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, notesy
elektroniczne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramowanie komputerowe nagrane,
optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, plotery jako pisaki
x-y, przyrządy nawigacyjne, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, skanery dla informatyki, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fotokopiowania,
urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania
informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów jako komputery pokładowe, urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, procesory, czytniki dla informatyki, dyski
magnetyczne, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe
nośniki danych, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, pamięci komputerowe, programy komputerowe ładowalne, komputerowe sterujące
programy systemu operacyjnego, komputerowe oprogramowanie
nagrane, oprogramowanie antywirusowe, komputery, komputery
przenośne, laptopy jako komputery, mikroprocesory, konwertery,
modemy, notesy elektroniczne, monitory jako hardware komputerowy, monitory jako programy komputerowe, monitory ekranowe, procesory tekstu, urządzenia do przetwarzania informacji, skanery dla
informatyki, systemy awaryjnego zasilania, światłowody, listwy zasilające, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie operacyjne
dla serwerów sieciowych oraz oprogramowanie do integrowania systemów, opracowania aplikacji systemów skrośnych oraz zarządzania
siecią systemów skrośnych, oprogramowanie do użytku w dziedzinie
finansów, przeliczeń walutowych, edukacji, projektowania architektonicznego, rozrywki, projektowania stron internetowych oraz tłumaczeń, oprogramowanie komputerowe do rozwijania mediów interaktywnych, oprogramowanie komputerowe do dostarczania mediów
interaktywnych za pomocą Internetu, sprzęt komputerowy, drukarki
do komputerów, akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne
do urządzeń komputerowych, programy do maszyn cyfrowych, programy komputerowe przeznaczone do odzyskiwania i zarządzania
danymi, oprogramowanie diagnostyczne do nośników danych, urządzenia diagnostyczne do nośników danych, urządzenia do przechowywania i ochrony danych, w szczególności danych elektronicznych,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub innych danych, magnetyczne, optyczne i elektroniczne nośniki
danych, czytniki znaków optycznych, kodów kreskowych, drukarki
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komputerowe, napędy dyskowe, publikacje elektroniczne, karty magnetyczne do identyfikacji osób, interfejsy, karty magnetyczne kodowane, sterujące programy komputerowe systemy operacyjne, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy, programy monitorujące,
podkładki do myszy, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, skanery, sterowniki, peryferia komputerowe, części komputerowe, urządzenia do sterowania obrazem komputerowym, myszy komputerowe, manipulatory kulowe, joysticki i innego rodzaju
manipulatory, gamepady, miniaturowe komputery osobiste oraz
oprogramowanie do nich, odtwarzacze dysków optycznych oraz
oprogramowanie do nich, urządzenia elektroniczne do odbioru sygnałów sieci telewizyjnych i komunikacyjnych, a także do przekazywania ich do telewizji i innych urządzeń odtwarzających oraz oprogramowanie do nich, telefony wraz z programami komputerowymi
kontrolującymi ich pracę, telefony wykorzystywane w ogólnoświatowych sieciach telekomunikacyjnych wraz z programami komputerowymi kontrolującymi ich pracę, konsole do gier wyposażone w sprzęt
oraz oprogramowanie zapewniające efekty dźwiękowe, wizualne
i multimedialne, elektroniczne wyposażenie do gier komputerowych
wraz z systemami operacyjnymi do nich, programy komputerowe do
gier, programy do kontroli odbioru obrazu telewizyjnego oraz innych
danych otrzymywanych za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci informacji, programy komputerowe sterujące połączeniami i wymianą
danych pomiędzy komputerami podręcznymi i stacjonarnymi, elektroniczne i komputerowe systemy zabezpieczenia mienia, systemy
zabezpieczeń komputerów, 16 artykuły papiernicze i introligatorskie,
wyroby z papieru i kartonu nie ujęte w innych klasach, druki; fotografie; materiały biurowe; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), afisze, plakaty z papieru lub kartonu; albumy; broszury;
zestawy drukarskie przenośne jako artykuły biurowe, katalogi, książki;
kalendarze, prospekty, nalepki, czasopisma, papeterie, informatory,
publikacje, 35 analizy kosztów, audyt, powielanie dokumentów, handlowe wyceny, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, outsourcing jako doradztwo handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
powielanie dokumentów, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, wyceny handlowe, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie maszyn, urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych dotyczących branży komputerowej, sprzętu elektronicznego,
elektrokomunikacyjnego oraz przeznaczonego do przekazywania informacji; reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich komputerów i sprzętu komputerowego /bez uwzględnienia transportu/ tak, by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
usługi outsourcingowe oraz usługi podzlecania w zakresie informatyki i technologii informatycznych, usługi doradcze z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwo z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem dla klientów z sektora usług technologicznych, analizy
zarządzania przedsiębiorstwem, operowanie, eksploatacja oraz zarządzanie komputerami i systemami komputerowymi, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi rejestrowania, kompilacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie
danych w komputerach, programowanie komputerów, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, testowanie materiałów z zakresu elektroniki, sprzętu i oprogramowania
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalowanie oprogramowania komputerowego, konserwowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów, wypożyczanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, opracowywanie, prowadzenie i dostarcza-
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nie wyszukiwarek internetowych, usługi konstruktorskie, opiniowanie,
ekspertyzy, oprogramowanie komputerów na zlecenie osób trzecich;
usługi poligraficzne; konsultacje informatyczne i z dziedziny technologii informatycznych, komputerowe konwersje i przekształcanie kodu
na zlecenie osób trzecich, konsultacje komputerowe, usługi dotyczące
diagnostyki komputerowej, leasing sprzętu komputerowego, leasing
komputerów, komercyjne usługi dystrybucyjne detaliczne oraz hurtowe dotyczące wszystkich rodzajów komputerów, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, usługi z zakresu programowania komputerowego, projektowania, rozwijania, uaktualniania, utrzymania,
pomocy, wdrożenia oraz usługi doradcze związane z oprogramowaniem komputerowym i sprzętem, w tym usługi wprowadzania danych,
usługi w zakresie tworzenia, odtwarzania i odpłatnego udostępniania
komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
administrowanie zbiorami informatycznymi, doradztwo w zakresie
systemów informatycznych, Internetu, usługi w zakresie projektowania serwisów internetowych, administrowanie stronami komputerowymi, modernizacja systemów informatycznych oraz telekomunikacyjnych, dzierżawa domen internetowych, sprzedaż praw do domen
internetowych, rejestrowanie na rzecz osób trzecich domen internetowych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz
danych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerów
w celu przetwarzania danych, odzyskiwanie komputerowych baz danych, usługi kawiarni internetowych, usługi doradcze, consultingowe
i outsourcingowe w zakresie informatyki, konsultacje i pomoc techniczna w dziedzinie sporządzania i zastosowania programów komputerowych, systemów komputerowych i oprzyrządowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych.

(111) 257142
(220) 2009 04 01
(210) 354111
(151) 2013 05 17
(441) 2009 07 06
(732) Datacom System Spółka Akcyjna, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 09 aparaty fotograficzne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, czytniki jako sprzęt przetwarzania danych,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, drukarki
komputerowe, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe jako audio-wideo, dyski kompaktowe jako CD-ROM-y, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, fotokopiarki, interfejsy komputerowe do informatyki, karty magnetyczne kodowane, karty
z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasy rejestrujące, klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery, komputery przenośne podręczne, mikroprocesory, modemy, myszy dla informatyki, nadajniki w telekomunikacji,
nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dyskowe dla informatyki, napędy dysków do komputera, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, notesy
elektroniczne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramowanie komputerowe nagrane,
optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, plotery jako pisaki
x-y, przyrządy nawigacyjne, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, skanery dla informatyki, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fotokopiowania,
urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania
informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów jako komputery pokładowe, urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, procesory, czytniki dla informatyki, dyski
magnetyczne, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe
nośniki danych, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, pamięci komputerowe, programy komputerowe ładowalne, komputerowe sterujące
programy systemu operacyjnego, komputerowe oprogramowanie
nagrane, oprogramowanie antywirusowe, komputery, komputery
przenośne, laptopy jako komputery, mikroprocesory, konwertery,
modemy, notesy elektroniczne, monitory jako hardware komputerowy, monitory jako programy komputerowe, monitory ekranowe, procesory tekstu, urządzenia do przetwarzania informacji, skanery dla
informatyki, systemy awaryjnego zasilania, światłowody, listwy zasilające, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie operacyjne

Nr 11/2013

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

dla serwerów sieciowych oraz oprogramowanie do integrowania systemów, opracowania aplikacji systemów skrośnych oraz zarządzania
siecią systemów skrośnych, oprogramowanie do użytku w dziedzinie
finansów, przeliczeń walutowych, edukacji, projektowania architektonicznego, rozrywki, projektowania stron internetowych oraz tłumaczeń, oprogramowanie komputerowe do rozwijania mediów interaktywnych, oprogramowanie komputerowe do dostarczania mediów
interaktywnych za pomocą Internetu, sprzęt komputerowy, drukarki
do komputerów, akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne
do urządzeń komputerowych, programy do maszyn cyfrowych, programy komputerowe przeznaczone do odzyskiwania i zarządzania
danymi, oprogramowanie diagnostyczne do nośników danych, urządzenia diagnostyczne do nośników danych, urządzenia do przechowywania i ochrony danych, w szczególności danych elektronicznych,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub innych danych, magnetyczne, optyczne i elektroniczne nośniki
danych, czytniki znaków optycznych, kodów kreskowych, drukarki
komputerowe, napędy dyskowe, publikacje elektroniczne, karty magnetyczne do identyfikacji osób, interfejsy, karty magnetyczne kodowane, sterujące programy komputerowe systemy operacyjne, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy, programy monitorujące,
podkładki do myszy, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, skanery, sterowniki, peryferia komputerowe, części komputerowe, urządzenia do sterowania obrazem komputerowym, myszy
komputerowe, manipulatory kulowe, joysticki i innego rodzaju manipulatory, gamepady, miniaturowe komputery osobiste oraz oprogramowanie do nich, odtwarzacze dysków optycznych oraz oprogramowanie do nich, urządzenia elektroniczne do odbioru sygnałów
sieci telewizyjnych i komunikacyjnych, a także do przekazywania ich
do telewizji i innych urządzeń odtwarzających oraz oprogramowanie
do nich, telefony wraz z programami komputerowymi kontrolującymi
ich pracę, telefony wykorzystywane w ogólnoświatowych sieciach
telekomunikacyjnych wraz z programami komputerowymi kontrolującymi ich pracę, konsole do gier wyposażone w sprzęt oraz oprogramowanie zapewniające efekty dźwiękowe, wizualne i multimedialne,
elektroniczne wyposażenie do gier komputerowych wraz z systemami operacyjnymi do nich, programy komputerowe do gier, programy
do kontroli odbioru obrazu telewizyjnego oraz innych danych otrzymywanych za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci informacji, programy komputerowe sterujące połączeniami i wymianą danych pomiędzy komputerami podręcznymi i stacjonarnymi, elektroniczne
i komputerowe systemy zabezpieczenia mienia, systemy zabezpieczeń komputerów, 16 artykuły papiernicze i introligatorskie, wyroby
z papieru i kartonu nie ujęte w innych klasach, druki; fotografie; materiały biurowe; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów),
afisze, plakaty z papieru lub kartonu; albumy; broszury; zestawy drukarskie przenośne jako artykuły biurowe, katalogi, książki; kalendarze,
prospekty, nalepki, czasopisma, papeterie, informatory, publikacje,
35 analizy kosztów, audyt, powielanie dokumentów, handlowe wyceny, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, outsourcing jako doradztwo handlowe, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, powielanie
dokumentów, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wyceny handlowe, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie maszyn, urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych dotyczących branży komputerowej, sprzętu elektronicznego, elektrokomunikacyjnego oraz przeznaczonego do przekazywania informacji;
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, wyselekcjonowanie
z myślą o osobach trzecich komputerów i sprzętu komputerowego /
bez uwzględnienia transportu/ tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi outsourcingowe oraz usługi podzlecania w zakresie informatyki i technologii
informatycznych, usługi doradcze z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwo z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem dla
klientów z sektora usług technologicznych, analizy zarządzania
przedsiębiorstwem, operowanie, eksploatacja oraz zarządzanie komputerami i systemami komputerowymi, pozyskiwanie danych do
komputerowych baz danych, systematyzacja danych komputerowych
baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi rejestrowania, kompilacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, 42 analizy
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu kompute-
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rowego, elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych w komputerach, programowanie komputerów, kontrola jakości, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, testowanie materiałów z zakresu elektroniki, sprzętu i oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalowanie oprogramowania komputerowego, konserwowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów, wypożyczanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, wynajmowanie i udostępnianie
zasobów serwerów, opracowywanie, prowadzenie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, usługi konstruktorskie, opiniowanie, ekspertyzy, oprogramowanie komputerów na zlecenie osób trzecich;
usługi poligraficzne; konsultacje informatyczne i z dziedziny technologii informatycznych, komputerowe konwersje i przekształcanie kodu
na zlecenie osób trzecich, konsultacje komputerowe, usługi dotyczące
diagnostyki komputerowej, leasing sprzętu komputerowego, leasing
komputerów, komercyjne usługi dystrybucyjne detaliczne oraz hurtowe dotyczące wszystkich rodzajów komputerów, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, usługi z zakresu programowania komputerowego, projektowania, rozwijania, uaktualniania, utrzymania,
pomocy, wdrożenia oraz usługi doradcze związane z oprogramowaniem komputerowym i sprzętem, w tym usługi wprowadzania danych,
usługi w zakresie tworzenia, odtwarzania i odpłatnego udostępniania
komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
administrowanie zbiorami informatycznymi, doradztwo w zakresie
systemów informatycznych, Internetu, usługi w zakresie projektowania serwisów internetowych, administrowanie stronami komputerowymi, modernizacja systemów informatycznych oraz telekomunikacyjnych, dzierżawa domen internetowych, sprzedaż praw do domen
internetowych, rejestrowanie na rzecz osób trzecich domen internetowych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz
danych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerów
w celu przetwarzania danych, odzyskiwanie komputerowych baz danych, usługi kawiarni internetowych, usługi doradcze, consultingowe
i outsourcingowe w zakresie informatyki, konsultacje i pomoc techniczna w dziedzinie sporządzania i zastosowania programów komputerowych, systemów komputerowych i oprzyrządowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych.

(111) 257143
(220) 2010 03 30
(210) 368504
(151) 2013 04 17
(441) 2010 07 05
(732) PLANNJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa, PL.
(540) PLANNJA SIBA JEST NA CO POPATRZEĆ
(510), (511) 37 usługi dekarskie.
(111) 257144
(220) 2011 02 09
(151) 2013 06 20
(441) 2011 05 23
(732) AKO SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL.
(540)

(210) 381076

Kolor znaku: niebieski, żółty, czerwony, błękitny, biały, szary, zielony
(531) 6.3.1, 6.3.2, 8.7.15, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 koncentrat do produkcji napojów mrożonych.
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(111) 257145
(220) 2011 02 09
(151) 2013 06 20
(441) 2011 05 23
(732) AKO SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL.
(540)
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(210) 381082

Kolor znaku: niebieski, żółty, czerwony, brązowy, błękitny, biały,
szary, jasnoczerwony, zielony
(531) 1.15.23, 8.1.18, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 koncentrat do produkcji lodów.
(111) 257146
(220) 2011 07 25
(210) 388274
(151) 2013 04 09
(441) 2011 11 07
(732) SKIBA ANDRZEJ ZAKŁADY MIĘSNE SKIBA, Człuchów, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, żółty, niebieski,
jasnopomarańczowy, czarny
(531) 8.5.1, 8.5.3, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 29 parówki.
(111) 257147
(220) 2011 07 25
(210) 388275
(151) 2013 04 09
(441) 2011 11 07
(732) SKIBA ANDRZEJ ZAKŁADY MIĘSNE SKIBA, Człuchów, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski, jasnopomarańczowy,
czarny
(531) 8.5.1, 8.5.3, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 29 parówki.
(111) 257148
(220) 2011 09 19
(210) 390383
(151) 2013 04 16
(441) 2012 01 02
(732) RADBET KRECHNIAK SPÓŁKA JAWNA, Radgoszcz, PL.
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(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty, szary
(531) 7.1.8, 7.1.25, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe: cegła, cement,
piasek z wyjątkiem formierskiego, gips, glina ceglarska, kamień,
kruszywa budowlane, marmur, wapno, żwir, bitumiczne wyroby dla
budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, beton, masa betonowa, mieszanki betonowe, zaprawy budowlane, płyty budowlane
niemetalowe, betonowe elementy budowlane: balustrady, kolumny, ogrodzenia, kształtowniki, płyty, dźwigary, kratownice, belki,
ściany, prefabrykaty betonowe wibroprasowane: kostka brukowa,
płyty chodnikowe, filary, krawężniki, obrzeża, bloczki, pustaki, płyty, korytka ściekowe, gazony, betonowe elementy prefabrykowane:
kształtki, elementy kanałowe, kręgi, pierścienie, pokrywy, przepusty
kanalizacyjne, przewietrzniki, słupki, studzienki rewizyjne, włazowe
i połączeniowe, studnie kanalizacyjne, włazy, zwężki, rury i kształtki
rurowe sztywne niemetalowe: kamionkowe, betonowe, żelbetonowe, 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 w hurtowniach, sklepach i na stronie
internetowej wyspecjalizowanej w sprzedaży materiałów budowlanych, maszyn, urządzeń i narzędzi budowlanych, marketing, 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, 37 usługi
budowlano-montażowe i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, roboty ogólnobudowlane związane z montażem i wznoszeniem budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, roboty inżynieryjne lądowe i wodne w zakresie budowy
i remontów dróg, mostów, obiektów mieszkalnych, przemysłowych,
magazynowych, biurowych, użyteczności publicznej i budownictwa
ogólnego, usługi w zakresie wykonywania fundamentów i izolowania budynków, montaż rusztowań, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych i remontów w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, montaż i naprawa
wewnętrznych i zewnętrznych instalacji: elektrycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, budowlane roboty wykończeniowe:
murowanie, tynkowanie, malowanie, układanie posadzek, tapetowanie, oblicowywanie ścian, nadzór budowlany, informacja budowlana,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, wynajmowanie sprzętu
budowlanego i burzącego, wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych.
(111) 257149
(220) 2011 10 03
(210) 391058
(151) 2013 06 19
(441) 2012 01 16
(732) QUMAK SEKOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) qumak
(510), (511) 09 urządzenia, aparaty i przyrządy do celów naukowych,
urządzenia do transformacji, rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku, maszyny liczące, komputery, kable do celów elektrycznych, programy dla maszy cyfrowych, 16 artykuły papiernicze i introligatorskie, 35 usługi reklamowe i prowadzenie interesów osób trzecich,
37 usługi budowlane i naprawy, 38 usługi telekomunikacyjne: odsprzedaż łączy telekomunikacyjnych oraz obsługa linii telefonicznych, 41 nauczanie i rozrywka, 42 usługi w zakresie architektury i inżynierii; wynajem maszyn i urządzeń, innych niż wskazane w klasie 37
jak sprzęt IT oraz wynajem artykułów użytku domowego innych niż
ujęte w klasie 35 jak urządzenia multimedialne, projektory, oprogramowanie komputerów na zlecenie osób trzecich.
(111) 257150
(151) 2013 05 09

(220) 2011 10 06
(441) 2012 01 16

(210) 391183
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(732) BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Inwestujemy w relacje
(510), (511) 09 kodowane karty magnetyczne, programy komputerowe, komputery, części do komputerów i komputerowe urządzenia
peryferyjne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 36 czynności
bankowe i inne czynności finansowe świadczone także za pośrednictwem sieci elektronicznej w tym: emitowanie kart płatniczych,
operacje i doradztwo finansowe, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, informacja bankowa, transfer kapitałowy, obsługa
kart debetowych i kredytowych, usługi maklerskie, dokonywanie
transakcji finansowych, przyjmowanie lokat bankowych, udzielanie
i przyjmowanie transakcji poręczeń i gwarancji bankowych, operacje
wekslowe i czekowe, obsługa pożyczek bankowych, usługi leasingowe, udostępnianie skrytek sejfowych, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych, trust inwestycyjny o nieograniczonej
wielkości emisji, zarządzanie kapitałem, analizy i wyceny finansowe,
inwestycje kapitałowe, prowadzenie kont maklerskich i informacja
o stanie tych kont, skup i sprzedaż walut i papierów wartościowych,
zarządzanie kapitałem, analizy i wyceny finansowe, ekspertyzy
w zakresie rynku kapitałowego oraz polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, informacja kapitałowa i inwestycyjna, pośrednictwo ubezpieczeniowe.
(111) 257151
(220) 2011 10 07
(210) 391224
(151) 2013 04 25
(441) 2012 01 16
(732) STOWARZYSZENIE KLUB MOTOCYKLOWY REBELS OF ROAD
MC POLAND, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 27.5.1, 27.5.2, 29.1.12
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, próbek; sprzedaż gadżetów reklamowych w tym koszulek, czapek, promocja
sprzedaży, reklama; wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń, reklam, 41 usługi związane z pozaszkolnymi formami edukacji
jak: krzewienie wiedzy technicznej, udzielania pierwszej pomocy
ofiarom wypadków, kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie
i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza
w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach
edukacyjno-kulturalnych, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
zawodów, rajdów, zlotów, giełd kolekcjonerskich, wystaw z zakresu
kultury i sztuki, usługi związane z rozrywką, organizowanie zjazdów,
seminariów, wykładów, konferencji, szkoleń, usługi wydawania książek, czasopism, broszur o tematyce związanej z branżą i kulturą motocyklową.
(111) 257152
(220) 2011 10 07
(210) 391228
(151) 2013 04 25
(441) 2012 01 16
(732) STOWARZYSZENIE KLUB MOTOCYKLOWY REBELS OF ROAD
MC POLAND, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, biały
(531) 3.7.17, 9.1.10, 24.1.1, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
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(510), (511) 16 czasopisma i periodyki, plakaty, kalendarze, kartki
okolicznościowe, oprawione i nieoprawione fotografie, pocztówki, karty kolekcjonerskie, nalepki, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, próbek; sprzedaż gadżetów reklamowych w tym koszulek, czapek, promocja sprzedaży, reklama: najmowanie miejsc na
umieszczanie ogłoszeń, reklam, 36 fundowanie stypendiów, usługi
organizowania zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 usługi
związane z pozaszkolnymi formami edukacji jak: krzewienie wiedzy
technicznej, doskonalenie jazdy motocyklem, udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadków, popularyzowanie techniki motocyklowej, propagowanie kultury jazdy, kształtowania patriotyzmu,
wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, prowadzenie działalności edukacyjnej
i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy
w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na
rzecz motocyklistów i innych uczestników ruchu drogowego, organizowanie i prowadzenie zjazdów, zawodów, rajdów, zlotów, giełd kolekcjonerskich, wystaw z zakresu kultury i sztuki, spotkań właścicieli
i sympatyków motocykli oraz organizowanie dla nich wypoczynku;
usługi organizowania klubów motocyklowych; usługi organizowania
zlotów motocyklowych; usługi związane z rozrywką, organizowanie
zjazdów, seminariów, wykładów, konferencji, szkoleń, usługi wydawania książek, czasopism, broszur, pozafinansowe wspieranie rodzin
w trudnej sytuacji życiowej dotyczące doradztwa w zakresie edukacji
i kształcenia zawodowego, 44 ochrona zdrowia ludzkiego, promocja
zdrowia, pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej w zakresie pomocy medycznej i psychologicznej.

(111) 257153
(220) 2011 10 10
(210) 391309
(151) 2013 06 18
(441) 2012 01 16
(732) IDEAL GROUP P. DUBIENIECKI, A. NARTOWICZ SPÓŁKA
JAWNA, Białystok, PL.
(540) ZUPER
(510), (511) 09 urządzenia i przyrządy: optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne; urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania
i regulacji energii elektrycznej; urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; magnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami; kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, 35 outsourcing [doradztwo handlowe], prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zarobkowe zarządzenie 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, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 257154
(220) 2011 11 07
(210) 392536
(151) 2013 06 20
(441) 2012 02 13
(732) OETTINGEN KRZYSZTOF SINOMA, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, jasnozielony
(531) 5.3.6, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcje i przetargi publiczne,
badania marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura,
usługi porównywania ceny, powielanie dokumentów, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom
(punkty informacji konsumenckiej), informacja o działalności go-
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spodarczej, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie
i oferowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, outsourcing (doradztwo
handlowe), pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, 36 inwestycje
kapitałowe, operacje finansowe, transakcje finansowe, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie
powierzchni biurowych (nieruchomości), zarządzanie majątkiem,
40 niszczenie odpadów, niszczenie odpadków, recykling odpadków
i odpadów, obróbka papieru, sortowanie odpadów i surowców wtórnych (przetwarzanie), unieszkodliwianie odpadów (przetwarzanie),
spalanie śmieci i odpadków.

(540) PINKA
(510), (511) 09 radia jako aparaty radiowe i odbiorniki radiowe, anteny, przetwornice elektryczne.

(111) 257155
(220) 2011 11 07
(210) 392538
(151) 2013 06 20
(441) 2012 02 13
(732) OETTINGEN KRZYSZTOF SINOMA, Kraków, PL.
(540) Sinoma
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcje i przetargi publiczne,
badania marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura,
usługi porównywania ceny, powielanie dokumentów, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom
(punkty informacji konsumenckiej), informacja o działalności gospodarczej, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie
i oferowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, outsourcing (doradztwo
handlowe), pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, 36 inwestycje
kapitałowe, operacje finansowe, transakcje finansowe, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie
powierzchni biurowych (nieruchomości), zarządzanie majątkiem,
40 niszczenie odpadów, niszczenie odpadków, recykling odpadków
i odpadów, obróbka papieru, sortowanie odpadów i surowców wtórnych (przetwarzanie), unieszkodliwianie odpadów (przetwarzanie),
spalanie śmieci i odpadków.

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.15.1, 24.15.13, 24.17.5, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 09 elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, instalacje elektryczne do sterowanie zdalnego procesami przemysłowymi,
interfejsy komputerowe [informatyka].

(111) 257156
(220) 2011 11 17
(210) 392903
(151) 2013 04 23
(441) 2012 02 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CENTROSTALWROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) ŁĄCZY NAS STAL
(510), (511) 06 blacha (płyty arkusze); blacha w kręgach; blachy ocynkowane, blachy powlekane w arkuszach i kręgach; drut; konstrukcje
metalowe; kształtki rurowe rozgałęzione metalowe; kraty pomostowe metalowe; metalowe kształtowniki gorąco-kształtowane i zimno
gięte; metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa; metalowe
płyty dla budownictwa; osłony do rur metalowe; rury i rurki metalowe; rury i rurki ze stali; stal; stal konstrukcyjna; stal jakościowa;
prefabrykaty metalowe zawarte w tej klasie; prefabrykaty z prętów
żebrowanych; siatki zbrojeniowe; pręty płaskie; pręty okrągłe, pręty
kwadratowe; walcówka, 37 usługi dotyczące czyszczenia strumieniowo-ściernego kształtowników, blach, elementów konstrukcji stalowych i innych elementów metalowych, 39 transport i dystrybucja
wyrobów hutniczych; składowanie towarów; wynajmowanie magazynów, 40 cięcie na wymiar materiałów hutniczych; cięcie i wypalanie pod wymiar blach.
(111) 257157
(220) 2011 12 05
(151) 2013 05 13
(441) 2012 03 12
(732) KOCIUBA IRENEUSZ, Mysłowice, PL.

(210) 393636

(111) 257158
(220) 2011 12 21
(151) 2013 06 19
(441) 2012 03 26
(732) KACZURBA ANDRZEJ ZAKŁAD URZĄDZEŃ
MIKROELEKTRONICZNYCH MIKROEL, Wrocław, PL.
(540)

(210) 394400

(111) 257159
(220) 2012 01 10
(210) 394931
(151) 2013 06 21
(441) 2012 04 23
(732) Montana Tony, Las Vegas, US.
(540) thermal pro
(510), (511) 05 suplementy diety i odżywki w płynie, proszku, w kapsułkach lub w tabletkach; dodatki odżywcze do budowania masy
ciała, siły, energii, diety, przyrostu mięśni i wydajności; spalacze
tłuszczu; suplementy diety i odżywki przeznaczone dla sportów siłowych; suplementy odżywcze, takie jak tabletki, środki wzmacniające, kapsułki, pastylki, batoniki; środki stymulujące na bazie roślin,
suplementy diety nie do celów medycznych; substancje dietetyczne
nie do celów medycznych; suplementy odżywcze, takie jak tabletki,
środki wzmacniające, kapsułki, pastylki, batoniki, 09 nagrane nośniki
na tematy dotyczące ćwiczeń, utraty masy ciała, kulturystyki, odżywiania, diety i odchudzania, pielęgnacja urody i opieki zdrowotnej,
30 suplementy diety i odżywki nie do celów medycznych, o ile nieujęte w innych klasach; koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi;
środki stymulujące na bazie roślin, suplementy diety nie do celów
medycznych ujęte w klasie 30, substancje dietetyczne nie do celów
medycznych nieujęte w innych klasach, produkty spożywcze, suplementy odżywcze, takie jak tabletki, środki wzmacniające, kapsułki,
pastylki, batoniki, nie do celów leczniczych.
(111) 257160
(220) 2012 02 10
(210) 396509
(151) 2013 04 09
(441) 2012 05 21
(732) KRZYSZTOF OSSIG „EXTREME HOBBY”, Poznań, PL.
(540)

(531) 27.5.1
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 257161
(220) 2012 02 17
(210) 396915
(151) 2013 04 17
(441) 2012 05 21
(732) +pharma arzneimittel s.r.o., Bratysława, SK.
(540) DOZOX
(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne,
preparaty sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne
do celów leczniczych, leki dla ludzi.
(111) 257162
(220) 2012 02 29
(210) 397380
(151) 2013 05 06
(441) 2012 06 04
(732) KRZYSZTOF OSSIG „EXTREME HOBBY”, Poznań, PL.
(540) OMERTA
(510), (511) 25 odzież.
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(111) 257163
(220) 2012 03 05
(210) 397621
(151) 2013 05 31
(441) 2012 06 18
(732) BARTKOWIAK PRZEMYSŁAW PBS, Wrocław, PL.
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, żółty
(531) 26.11.1, 27.5.1, 27.5.2, 29.1.12
(510), (511) 29 galaretki jadalne, galaretki mięsne, grzyby konserwowe, zupy jarzynowe (przetwory), kapusta kwaszona, sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, krokiety, surówki warzywne, 30 bułki,
chleb, kanapki, majonezy, naleśniki, placki, żywność na bazie mąki
(pierogi, uszka, kluski, knedle, kopytka).
(111) 257164
(220) 2012 03 08
(210) 397787
(151) 2013 05 29
(441) 2012 06 18
(732) CHEMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łańcut, PL.
(540) kopciuszek
(510), (511) 03 antypoślizgowe płyny i woski do podłóg, mydełka
i mydła naturalne, mydła dezynfekujące, pasty i woski do obuwia, pasty do podłóg i mebli, preparaty do czyszczenia rur odpływowych,
preparaty do nabłyszczania liści roślin, pumeks, środki do prania;
szampony; środki do czyszczenia, ścierania, szorowania i polerowania podłóg, 21 dozowniki ręczników papierowych, dozowniki mydła,
dozowniki papieru toaletowego, gąbki do celów domowych, gąbki
toaletowe, ircha do czyszczenia, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, narzędzia ręczne do czyszczenia, rękawice do prac domowych, stalowe wiórki do czyszczenia, pakuły czyszczące, szczotki
mechaniczne, szczotki do butów, szczotki elektryczne z wyjątkiem
części maszyn, szczotki do szorowania, szczotki do czyszczenia butelek, szczoteczki do paznokci, ścierki i szmatki do czyszczenia, trzepaczki do dywanów nieelektryczne.
(111) 257165
(220) 2012 03 12
(210) 397951
(151) 2013 04 30
(441) 2012 06 18
(732) PLANNJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) DUET
(510), (511) 06 dachówki metalowe i dachy metalowe, 19 dachówki
niemetalowe, 37 usługi dekarskie.
(111) 257166
(220) 2012 03 16
(151) 2013 06 19
(441) 2012 06 18
(732) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

(210) 398149

(531) 27.5.1
(510), (511) 09 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
i/lub obrazów; taśmy wideo; elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, czyste lub z nagraniami; sprzęt przetwarzający
dane i komputery; laptopy; akcesoria komputerowe; programy komputerowe, programy komputerowe udostępniane on-line via portal,
osprzęt i akcesoria do wszystkich tych urządzeń i przyrządów, 16 gazety; czasopisma; dzienniki; magazyny; komiksy; albumy; almanachy;
książki; podręczniki; biuletyny; mapy; druki; publikacje drukowane;
karty muzyczne; foldery; prospekty; wydawnictwa muzyczne; afisze,
plakaty; fotografie; katalogi; nalepki, naklejki; artykuły piśmienne;
kalendarze, 35 usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników
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informacji; prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych;
doradztwo w zakresie reklamy, obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności
reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu do poniesionych
nakładów na reklamę, sporządzanie ekspertyz oraz opinii w sprawie
strategii reklamy, z uwzględnieniem przewidywanych kierunków
rozwoju branży reklamowej; wynajem czasu antenowego; tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych,
także katalogów oraz różnorodnych gadżetów reklamowych; usługi
w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, badań marketingowych; organizowanie i obsługa-handlowych lub reklamowych
- pokazów mody, wystaw, giełd i targów; organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych
i optycznych nośników informacji; usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, a w tym w branży
radiowo - telewizyjnej w dziedzinie programów, promocji, sprzedaży
i technologii; zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
następujących branż: ogólnospożywcza, tytoniowa, alkoholowa,
papiernicza, zabawkarska, elektroniczna, artykuły gospodarstwa
domowego, odzieżowa, jubilerska, pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w małych sklepach oraz w księgarni, w aptece,
w sklepie z upominkami oraz z różnorodnymi gadżetami, w sexshopie, w salonie mody, w dużym sklepie wielobranżowym lub w supermarkecie (hipermarkecie), jak również przy wykorzystaniu środków
telekomunikacji lub środków komunikacji elektronicznej przez strony internetowe lub telesklepy; usługi rachunkowo - księgowe; prenumerata gazet dla osób trzecich, 38 agencje informacyjne i agencje
prasowe; rozpowszechnianie programów (audycji) radiowych; udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, umożliwianie dostępu do globalnej sieci komputerowej,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej; poczta
elektroniczna; przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD,
VCD oraz kasetach video; przesyłanie informacji sms-em; przesyłanie
informacji, z zastosowaniem - do nadawania i/lub odbioru informacji - urządzeń mobilnych: telefonów III generacji, laptopów, pagerów;
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 montaż programów radiowych i telewizyjnych; produkcja programów radiowych
i telewizyjnych; produkcja filmów i nagrań wideo; produkcja reklam
radiowych i telewizyjnych; wydawanie nagrań dźwiękowych; organizowanie i realizacja spektakli, widowisk; organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych; organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych; organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych; organizowanie plebiscytów; usługi związane
z nauczaniem, rozrywkami i rekreacją; prowadzenie klubów i kółek
zainteresowań; organizowanie i prowadzenie obozów sportowych
i wakacyjnych; organizowanie zawodów sportowych; organizowanie balów; organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji,
zjazdów, seminariów i sympozjów, szkoleń; publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków; usługi reporterskie; publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe; organizowanie loterii; usługi
związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, 42 tworzenie
programów komputerowych; usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi; odpłatne udostępnianie serwisów
informacyjnych lub baz danych; usługi projektowania i utrzymywania portalu internetowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich; udostępnianie baz
on-line via portal, udostępnianie komputerowych baz danych; projektowanie materiałów promocyjno - reklamowych, także katalogów
oraz różnorodnych gadżetów reklamowych, 45 usługi w zakresie
ochrony własności intelektualnej; zarządzanie prawami autorskimi;
licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 257167
(220) 2012 03 16
(210) 398158
(151) 2013 06 20
(441) 2012 06 18
(732) VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) EFUDIX
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność dla niemowląt; plastry, materiały opatrunkowe; środki
odkażające; środki do zwalczania robactwa; fungicydy, herbicydy.
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(111) 257168
(220) 2012 03 26
(210) 398563
(151) 2013 04 25
(441) 2012 07 02
(732) PIRIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Pirios
(510), (511) 09 programy komputerowe [software ładowalny],
38 usługi telefoniczne, łączność telefoniczna, łączność za pomocą
telefonii komórkowej, łączność poprzez terminale komputerowe,
informacja o telekomunikacji, 42 projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting].
(111) 257169
(220) 2012 03 26
(210) 398570
(151) 2013 04 25
(441) 2012 07 02
(732) SZAREK ŁUKASZ FIRMA INŻYNIERYJNA KLIMEA, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.5.1, 29.1.4
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do ogrzewania, urządzenia
i instalacje do chłodzenia, urządzenia i instalacje do klimatyzacji,
urządzenia i instalacje do wentylacji, urządzenia i instalacje sanitarne, elementy i części składowe instalacji do ogrzewania, chłodzenia,
klimatyzacji, wentylacji oraz instalacji sanitarnych, 35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni oraz oferowanie do
sprzedaży w ramach sklepu internetowego następujących towarów:
urządzeń i instalacji do ogrzewania, urządzeń i instalacji do chłodzenia, urządzeń i instalacji do klimatyzacji, urządzeń i instalacji do
wentylacji, urządzeń i instalacji sanitarnych, elementów i części składowych instalacji do ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji, wentylacji oraz instalacji sanitarnych, 37 usługi w zakresie dostaw, montażu,
napraw i serwisu: urządzeń i instalacji do ogrzewania, urządzeń i instalacji do chłodzenia, urządzeń i instalacji do klimatyzacji, urządzeń
i instalacji do wentylacji, urządzeń i instalacji sanitarnych, elementów i części składowych instalacji do ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji, wentylacji oraz instalacji sanitarnych, 42 usługi doradztwa
technicznego z zakresu urządzeń, automatyki i instalacji ogrzewania,
chłodzenia, klimatyzacji, wentylacji i sanitarnych; usługi doradztwa
technicznego z zakresu energetyki w budownictwie; wykonywanie
audytów energetycznych, sporządzanie certyfikatów i świadectw
energetycznych.
(111) 257170
(220) 2012 03 30
(210) 398834
(151) 2013 04 12
(441) 2012 07 02
(732) OSMOZA CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Naturalnie Razem
(510), (511) 03 antyseptyczny ałun w kamieniu; antyperspiranty jako
środki przeciwpotowe; kosmetyki do brwi, ołówki do brwi; chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi; preparaty do demakijażu;
preparaty do depilacji; dezodoranty do użytku osobistego; mydła
dezodoryzujące; mydła dezynfekujące; olejki esencjonalne; antyseptyczny ałun po goleniu ; mydło do golenia; preparaty do golenia;
kalkomanie jako ozdoby do celów kosmetycznych; sole do kąpieli do
celów innych niż lecznicze; preparaty kosmetyczne do kąpieli; maseczki kosmetyczne; mleczko kosmetyczne; kosmetyki; preparaty
kosmetyczne do odchudzania; zestawy kosmetyków; kremy kosmetyczne; kremy wybielające do skóry; preparaty do kręcenia włosów;
lakiery do paznokci; lotony do celów kosmetycznych; preparaty do
makijażu; puder do makijażu; mieszaniny zapachowe; esencje miętowe; mleko migdałowe do celów kosmetycznych; mydło migdałowe;
olejek migdałowy; mydełka; mydła; mydła przeciw potowe; mydła
przeciwpotowe do stóp; odświeżacze do ust w aerozolu; olejki do
celów kosmetycznych; olejki toaletowe; ołówki kosmetyczne; preparaty kosmetyczne do opalania; preparaty do pielęgnacji paznokci;
produkty perfumeryjne; perfumy; preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych; płyny do pielęgnacji włosów; płyny po
goleniu; pomadki do ust; pomady do celów kosmetycznych; powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania; tusze do rzęs:
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry; szampany;ściereczki
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nasączane detergentami, do czyszczenia; środki do czyszczenia zębów; talk kosmetyczny; woda toaletowa; produkty toaletowe; waciki
jako przybory toaletowe; wata do celów kosmetycznych; farby do
włosów; lakiery do włosów; woda zapachowa; wosk do depilacji; żele
do wybielania zębów, 05 wata antyseptyczna; antyseptyki; apteczki
pierwszej pomocy, wyposażone; wata aseptyczna; preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych; balsamy do celów
leczniczych; bandaże opatrunkowe; batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych; borowina do kąpieli; borowina lecznicza; bransolety do celów leczniczych; ołówki przeciw brodawkom; preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych; chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi; preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych;
dezodoranty inne niż do użytku osobistego; środki dezynfekcyjne do
celów higienicznych; dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych; dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych; preparaty farmaceutyczne; preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi; herbata lecznicza; wata higroskopijna; insektycydy; kadzidełka do odstraszania owadów; sole do kąpieli do celów leczniczych;
sole do kąpieli mineralnych; kompresy; zioła lecznicze; lecznicze napary; lotony do celów farmaceutycznych; lukrecja do celów farmaceutycznych; maści do celów farmaceutycznych; mentol; mleko migdałowe do celów farmaceutycznych; preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt; wody mineralne do celów leczniczych; mleczko
pszczele do celów medycznych; woda morska do kąpieli leczniczych;
herbata odchudzająca do celów leczniczych; preparaty medyczne do
odchudzania; środki na odciski ; pierścienie na odciski stóp; środki do
odstraszania owadów; odświeżacze do ubrań i tkanin; środki do leczenia oparzeń; materiały opatrunkowe; samoprzylepne plastry lecznicze; płyny do płukania ust do celów leczniczych; środki medyczne
przeciw poceniu się; środki medyczne przeciw poceniu się stóp; pomady do celów medycznych; preparaty medyczne na porost włosów;
środki do oczyszczania powietrza; środki do odświeżania powietrza;
preparaty przeciwpasożytnicze ; taśmy przylepne do celów medycznych; roztwory do szkieł kontaktowych; preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry; maści do leczenia oparzeń słonecznych; preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym; preparaty do
sterylizacji; surowice; woda termalna; sole trzeźwiące; wata do celów
leczniczych; wata do celów medycznych; preparaty witaminowe;
herbata z ziół do celów medycznych.

(111) 257171
(220) 2012 03 30
(210) 398864
(151) 2013 04 30
(441) 2012 07 02
(732) Kaufland Werenhandel GmbH & Co. KG, Neckarsulm, DE.
(540) cadeau
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze; czekolada; wyroby
czekoladowe, w szczególności czekoladowe figurki bez wypełnienia
(z pustymi przestrzeniami w środku) i pełne w środku; batony czekoladowe; czekolada nadziewana; praliny; zestawy pralin.
(111) 257172
(220) 2012 04 06
(151) 2013 05 07
(441) 2012 07 16
(732) STACHERA ARTUR, Końskie, PL.
(540)

(210) 399131

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 18 paski, parasole, torby i torebki, kufry podróżne i bagażowe, walizki, przenośne kuferki na kosmetyki, plecaki, portmonetki
i portfele, tornistry, aktówki, rękawiczki, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 35 oferowanie w celu sprzedaży i sprzedaż w sklepach, hurtowniach i za pomocą Internetu: obuwia, odzieży, nakryć głowy i galanterii skórzanej i tekstylnej.
(111) 257173
(220) 2012 04 10
(210) 399223
(151) 2013 05 29
(441) 2012 07 16
(732) GLOBAL CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy, żółty
(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie kompleksowego prowadzenia prac
budowlano-montażowo-remontowych; wykańczania i prowadzenie
nadzoru budowlanego, 42 wykonywanie projektów architektonicznych, budowlanych i technologicznych; projektowanie wystroju
wnętrz; dekoratorstwa wnętrz; prowadzenie badań geologicznych
i pomiarów gruntu; wykonywanie ekspertyz geologicznych; wykonywanie ekspertyz inżynieryjnych; miernictwo; doradztwo w zakresie architektury; doradztwo w zakresie projektów budowlanych,
w zakresie projektowania krajobrazów; planowanie urbanistyczne;
obsługa prawna przedsięwzięć inwestycyjnych; doradztwo zawodowe w zakresie architektury, projektów budowlanych i wykonawstwa tych projektów, 43 usługi hotelarskie; usługi gastronomiczne;
usługi w zakresie prowadzenia: moteli, pensjonatów, hoteli, domów
turystycznych; usługi w zakresie wynajmowania sal na posiedzenia,
szkolenia i konferencje; usługi w zakresie prowadzenia agencji zakwaterowania; organizowanie i zapewnianie zakwaterowania, w tym
rezerwacja hoteli, wynajem pokoi oraz mieszkań wakacyjnych, domów wypoczynkowych i apartamentów na pobyt czasowy oraz
usługi informacji o powyższych usługach; usługi w zakresie prowadzenia: restauracji, restauracji samoobsługowych, pizzerii, kawiarni;
usługi barowe; usługi świadczone przez ruchome placówki gastronomiczne, kafeterie, kawiarnie; obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem; przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 257174
(220) 2012 04 25
(210) 399791
(151) 2013 06 20
(441) 2012 07 30
(732) GRUPA ONET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czarny
(531) 26.13.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 09 programy komputerowe, w tym aplikacje na urządzenia mobilne, komputerowe bazy danych, CPU jako procesory, czytniki
kodów kreskowych i znaków optycznych, nośniki magnetyczne, dyski
magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, urządzenia do transmisji dźwięku, pamięci komputerowe, sterujące programy komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, aparatura do
rejestracji dźwięku, karty inteligentne, zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, przewodniki, czcionki, fotografie,
nalepki, materiały piśmienne, papeterie, atlasy, mapy, mapy geograficzne, 35 usługi w zakresie wyszukiwania informacji dla osób trzecich
w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, internetowe usługi reklamowe, usługi reklamowe prowadzone
z wykorzystaniem telefonii komórkowej i łączności mobilnej, usługi
prowadzenia sklepu i/lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, programów
komputerowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, usługi reklamowe, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz
danych, usługi w zakresie systematyzacji komputerowych baz danych,
usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie reklamy, usługi w zakresie wyszukiwania informacjiw plikach komputerowych, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
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komputerowych, sieci internetowej, telekomunikacyjnej i/lub telefonii
komórkowej, usługi poczty elektronicznej, usługi w zakresie przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, połączenie z telefonią komórkową, usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, telefonu komórkowego, tabletu i/lub innych mobilnych
urządzeń elektronicznych, usługi łączności za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi w zakresie przydzielania dostępu do światowej
sieci komputerowej, usługi telefoniczne, usługi w zakresie transmisji
programów telewizyjnych i/lub radiowych, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi w zakresie emisji telewizyjnej
i/lub radiowej, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, 41 organizacja
widowisk rozrywkowych, produkcja audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, telefonii komórkowej, usługi dostępu do usług rozrywkowych w systemie on-line, w tym za pomocą telefonii komórkowej,
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i/
lub 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 dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu poprzez Internet,
usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, usługi organizacji i produkcji nagrań filmowych i/lub dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi obsługi
technicznej i/lub organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/lub filmowej,
udostępnianie programów telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych i/lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych
on-line, w tym telefonii komórkowej w czasie wybranym przez odbiorcę, 42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie administrowania stronami
internetowymi, usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego
i oprogramowania, usługi programowania komputerowego, usługi
w zakresie administrowania sieciowymi stronami komputerowymi,
usługi w zakresie analizy systemów komputerowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie
instalacji oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania
do urządzeń mobilnych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie aktualizacji oprogramowania komputerowego, w tym do urządzeń mobilnych, usługi w zakresie powielania
oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania do urządzeń mobilnych, usługi w zakresie programowania, usługi w zakresie
projektowania systemów komputerowych, w tym do urządzeń mobilnych, usługi w zakresie odzyskiwania danych komputerowych, usługi
w zakresie programowania komputerów, innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania do urządzeń
mobilnych, usługi w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, w tym oprogramowania do urządzeń mobilnych, usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie informatyki
oraz Internetu, telewizji, telekomunikacji i/lub telefonii komórkowej,
45 usługi w zakresie doradztwa w zakresie własności intelektualnej,
usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, usługi w zakresie rejestracji domen internetowych.

(111) 257175
(220) 2012 04 25
(210) 399795
(151) 2013 06 20
(441) 2012 07 30
(732) LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE BIODERMA POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, szary
(531) 1.3.2, 1.3.16, 18.4.1, 18.4.11, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
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(510), (511) 03 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do opalania się, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, 41 edukacja informacje o bezpiecznym
korzystaniu z uroków słońca, informacja o edukacji, organizowanie
konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kampanii
edukacyjnych w zakresie bezpiecznego korzystania z uroków słońca,
42 badania w dziedzinie kosmetyki, prace badawczo-rozwojowe dla
osób trzecich, 44 doradztwo i porady w zakresie pielęgnacji skóry
i urody, doradztwo i porady w zakresie dermatologii, salony kosmetyczne, usługi w zakresie pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, badania i diagnozy kosmetyczne i dermatologiczne.

(111) 257176
(220) 2012 04 26
(210) 399817
(151) 2013 06 21
(441) 2012 07 30
(732) ZAJDENC ZBIGNIEW INSEL, Wołomin, PL.
(540) insel
(510), (511) 09 systemy sygnalizacji przyzywowej, szpitalnej, systemy
nagłaśniania i łączności, systemyalarmowe, elektryczne urządzenia
do otwierania i zamykania drzwi, dzwonki elektryczne, urządzenia
do interkomunikacji, karty magnetyczne, identyfikacyjne, elektroniczna aparaturakontrolno-pomiarowa, nadajniki i odbiorniki telekomunikacyjne, komputery, peryferyjneurządzenia komputerowe,
obwody drukowane, urządzenia do rejestracji, odtwarzaniadźwięku, przekaźniki sygnałów elektronicznych, urządzenia do zdalnego
sterowania, wzmacniacze sygnałów, instalacje elektryczne, teletechniczne, tablice sygnalizacyjne, puszki przełącznikowe, rozgałęzieniowe, skrzynki złączowe, programy komputerowe, 28 sprzęt wędkarski,
37 prowadzenie serwisu urządzeń sygnalizacji i łączności szpitalnej,
41 usługi konstruktorskie z zakresu elektroniki, oprogramowanie
komputerowe na zlecenieosób trzecich.
(111) 257177
(220) 2012 04 26
(210) 399823
(151) 2013 06 21
(441) 2012 07 30
(732) JELENIOGÓRSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH
LIPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Szklarska Poręba, PL.
(540) DOLPLON
(510), (511) 01 środki chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom; środki do ochrony nasion; surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, glikokrzemiany, serycyt,
preparaty do uzdatniania wody, nawozy ogrodnicze i rolnicze, nawozy sztuczne i naturalne, nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe,
nawozy wapniowo-magnezowe węglanowe do odkwaszania gleb
i wzbogacania ich w magnez, wapno do bielenia drzewek i krzewów,
karbonyl do ochrony roślin, siarczany, siarczan amonu; nawóz ptasi
guano, nawóz wapniowy (cyjanamid), fosforany, superfosfaty, ściółka, torf, wodorosty, żużel; preparaty do użyźniania gleby, 35 usługi
agencji importowo-eksportowej; usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych; usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: środki chemiczne dla rolnictwa, środki ochrony roślin, surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu
i rolnictwa, nawozy; usługi marketingowe; 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.
(111) 257178
(220) 2012 04 26
(210) 399824
(151) 2013 06 21
(441) 2012 07 30
(732) DRAPAŁA EWA, DRAPAŁA BOGUSŁAW VENA SPÓŁKA
CYWILNA, Dębica, PL.
(540) VENANET
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie korespondencyjne, organizowanie sympozjów, zjazdów, kongresów, publikowanie on-line książek
i periodyków.
(111) 257179
(220) 2012 04 26
(210) 399825
(151) 2013 06 21
(441) 2012 07 30
(732) DRAPAŁA EWA, DRAPAŁA BOGUSŁAW VENA SPÓŁKA
CYWILNA, Dębica, PL.
(540) VENAMED
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(510), (511) 41 edukacja, nauczanie korespondencyjne, organizowanie sympozjów, zjazdów, kongresów, publikowanie on-line książek
i periodyków.

(111) 257180
(220) 2012 04 26
(210) 399826
(151) 2013 06 21
(441) 2012 07 30
(732) DRAPAŁA EWA, DRAPAŁA BOGUSŁAW VENA SPÓŁKA
CYWILNA, Dębica, PL.
(540) VENAVET
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie korespondencyjne, organizowanie sympozjów, zjazdów, kongresów, publikowanie on-line książek
i periodyków.
(111) 257181
(220) 2012 05 17
(151) 2013 06 20
(441) 2012 08 27
(732) FIRST RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 400504

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z papieru nie ujęte w innych
klasach; materiały z tworzyw sztucznych nie ujęte w innych klasach;
folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 17 folia z celulozy z surowców wtórnych nie do pakowania; materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, 39 transport i wyładunek odpadów, 40 recykling odpadków i odpadów;
niszczenie odpadów; unieszkodliwianie odpadów; sortowanie odpadów i surowców wtórnych (przetwarzanie), 42 usługi i doradztwo
w zakresie ochrony środowiska.
(111) 257182
(220) 2012 06 05
(210) 401283
(151) 2013 06 21
(441) 2012 09 10
(732) GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE M.
DOBROWOLSKA SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, PL.
(540) Matlandia
(510), (511) 09 programy komputerowe, filmy animowane, gry telewizyjne, aparaty do nauczania, przyrządy matematyczne, programy
multimedialne dostępne przez Internet, 16 książki, podręczniki, materiały do nauczania, w tym dostępne przez Internet, afisze, atlasy,
artykuły biurowe, artykuły papiernicze, bloki rysunkowe, kalendarze, kartki okolicznościowe, materiały piśmienne, przybory szkolne,
mapy, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, teczki, zeszyty, zakładki do książki, gazety, czasopisma, 41 edukacja, informacja o edukacji, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie iprowadzenie konferencji, porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
publikacje elektroniczne dostępne on-line, publikowanie książek,
publikowanie tekstów, sprawdziany edukacyjne, seminaria (organizowanie i prowadzenie), organizowanie i prowadzenie seminariów.
(111) 257183
(220) 2012 06 05
(210) 401288
(151) 2013 06 21
(441) 2012 09 10
(732) TAWFIK ABDALLA HUSSEIN KAMAL, Cedrowice, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, beżowy
(531) 25.7.20, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
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(111) 257184
(220) 2012 06 19
(210) 401731
(151) 2013 06 19
(441) 2012 09 24
(732) INTERPRYM KARNIEWSKI I KRZYWDA SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa, PL.
(540) interprym
(510), (511) 16 błony z tworzyw sztucznych-samoprzyczepne, rozciągliwe-do paletyzacji, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, karton, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego,
opakowania do butelek z tektury lub papieru, pudełka kartonowe
lub papierowe, taśma klejąca-materiały piśmienne, taśmy-introligatorstwo, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy papierowe,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych.
(111) 257185
(220) 2012 06 19
(210) 401733
(151) 2013 06 19
(441) 2012 09 24
(732) INTERPRYM KARNIEWSKI I KRZYWDA SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, biały
(531) 3.6.11, 26.11.13, 26.11.21, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 16 błony z tworzyw sztucznych-samoprzyczepne, rozciągliwe-do paletyzacji, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, karton, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, kleje do papieru lub do użytku domowego,
opakowania do butelek z tektury lub papieru, pudełka kartonowe
lub papierowe, taśma klejąca-materiały piśmienne, taśmy-introligatorstwo, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy papierowe,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego,
taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych.
(111) 257186
(220) 2012 06 20
(210) 401747
(151) 2013 06 19
(441) 2012 09 24
(732) INTER API SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek, PL.
(540) EQUiDEA
(510), (511) 09 odzież chroniąca przed urazami, kaski ochronne do
jazdy konnej, kamizelki ochronne, rękawice do jazdy konnej chroniące przed urazami, sztylpy na nogi dla jeźdźców chroniące przed
urazami, 18 wyroby rymarskie, uprzęże, pasy do uprzęży, nagłówki
uprzęży, derki dla koni, podkłady pod siodło, potniki/czapraki do jazdy konnej, siodła, wyroby siodlarskie, puśliska, łęki siodłowe, ochraniacze i pokrowce na siodła, ogłowia dla koni, wodze, lejce, uzdy,
uwiązy, kantary, lonże, ochraniacze transportowe i nakolanniki dla
koni, ochraniacze na nogi konia, ochraniacze na kopyta, ochraniacze
na ogon, nauszniki dla koni, worki na obrok, siatki na siano, podkowy, wędzidła, kiełzna, munsztuki, paski do ostróg, strzemiona, gumowe części do strzemion, strzemiona skórzane i plastikowe, paski
do spodni, baty i palcaty, owijki na nogi konia i podkłady pod owijki,
nauszniki dla koni, frędzelki przeciw muchom, popręgi, napierśniki,
wypinacze, czambony, mostki do lonżowania, lonże, baty, palcaty
i bicze, lassa, 21 szczotki dla koni, zgrzebła dla koni, grzebienie dla
koni, torby i pojemniki na szczotki, 25 odzież sportowa do jazdy konnej, w tym: czapki i cylindry do jazdy konnej, kapelusze jeździeckie,
bryczesy, kurtki i kamizelki do jazdy konnej, rękawiczki jeździeckie,
skarpety, podkoszulki, koszule i bluzki do jazdy konnej na konkursach, zawodach i pokazach hippicznych, buty do jazdy konnej, sztylpy, czapsy, paski, fraki jeździeckie, pokrowce na fraki jeździeckie,
pokrowce na buty do jazdy konnej, chusty, fulardy, czapki, plastrony, szaliki, krawaty, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, nie ujęte
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w innych klasach, 35 organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi reklamowe; zarządzanie hurtownią i sklepami
detalicznymi; sprzedaż poniżej wymienionych towarów dla zwierząt,
w tym koni oraz z zakresu wyposażenia jeźdźca: kosmetyki, preparaty pielęgnacyjne i czyszczące, repelenty, środki do konserwacji
skóry, suplementy diety, odżywki, witaminy, dodatki do pokarmów,
artykuły jadalne dla zwierząt, dodatki spożywcze, dodatki do karmy
dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, pokarm dla
ptaków, substancje odżywcze i wzmacniające dla zwierząt, pasze
wzmacniające dla zwierząt, odzież chroniąca przed urazami podczas
jazdy konnej, w tym: kaski ochronne, kamizelki ochronne, rękawice,
sztylpy i czapsy na nogi dla jeźdźców, odzież sportowa do jazdy konnej w tym: czapki, cylindry, kapelusze jeździeckie, bryczesy, kurtki
i kamizelki, rękawiczki jeździeckie, skarpety, podkoszulki, koszule
i bluzki na konkursy, zawody i pokazy hippiczne, buty, sztylpy, czapsy, fraki jeździeckie, pokrowce na buty, pokrowce na fraki jeździeckie,
paski do spodni i do ostróg, chusty, fulardy, plastrony, szaliki, krawaty, kokardy do włosów, siatki do włosów, wyroby rymarskie, uprzęże,
nagłówki uprzęży, pasy do uprzęży, derki dla koni, podkłady pod siodło, potniki do jazdy konnej, siodła, wyroby siodlarskie, łęki siodłowe,
puśliska, ochraniacze i pokrowce na siodła końskie, ogłowia dla koni,
wodze, lejce, uzdy, uwiązy, kantary, lonże, ochraniacze transportowe
(nakolanniki dla koni), ochraniacze na nogi konia, ochraniacze na
kopyta, ochraniacze na ogon, nauszniki dla koni, frędzelki przeciw
muchom, worki na obrok, siatki na siano, owijki na nogi konia, podkłady pod owijki, popręgi, napierśniki, wypinacze, czambony, mostki
do lonżowania, lonże, baty, palcaty, bicze, lassa, obroże dla zwierząt,
ochraniacze, okrycia dla zwierząt, smycze, gumowe części do strzemion, strzemiona skórzane i plastikowe, ubrania dla zwierząt, startowe numery, gumki do grzywy, akcesoria do czyszczenia zwierząt,
w tym szczotki, zgrzebła i grzebienie dla koni, torby i pojemniki na
szczotki, podkowy, narzędzia i przyrządy podkuwnicze i kowalskie,
noże do trymowania, wędzidła, kiełzna, munsztuki, strzemiona,
ostrogi, sprzęt, akcesoria i urządzenia wyposażenia stajni, przyczepy
do transportu zwierząt, artykuły gimnastyczne i sportowe.

(111) 257187
(220) 2012 06 20
(210) 401749
(151) 2013 06 19
(441) 2012 09 24
(732) INTER API SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek, PL.
(540) Comfitech
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nieujęte w innych
klasach, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny lniane, tkaniny na buty lub obuwie,
tkaniny wełniane, dzianina, dżersej, filc, flanela, jedwab, perkal, płótno, tkaniny płócienne na buty, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, trykot, tworzywa sztuczne jako substytuty tkanin, 25 odzież sportowa
do jazdy konnej, w tym, czapki i cylindry do jazdy konnej, kapelusze
jeździeckie, bryczesy, kurtki i kamizelki do jazdy konnej, rękawiczki
jeździeckie, skarpety, podkoszulki, koszule i bluzki do jazdy konnej
na konkursach, zawodach i pokazach hippicznych, buty do jazdy
konnej, sztylpy, czapsy, paski, fraki jeździeckie, pokrowce na fraki jeździeckie, pokrowce na buty do jazdy konnej, chusty, fulardy, czapki,
plastrony, szaliki, krawaty, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, nie
ujęte w innych klasach.
(111) 257188
(220) 2012 07 17
(210) 403031
(151) 2013 06 20
(441) 2012 10 22
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 20.5.13, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 06 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące
do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek,
09 urządzenia automatyczne i ich części służące do sortowania i wydawania paczek i przesyłek, elektroniczne systemy powiadamiania,
35 usługi agencji reklamowych, usługi w zakresie badania rynku,
usługi badań ankietowych, usługi w zakresie kolportażu materiałów
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reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych lub handlowych, usługi
promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, usługi publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklam radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie reklamy
zewnętrznej, 39 usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek, usługi kurierskie, usługi
pocztowe-dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, informacja o składowaniu,
informacja o transporcie.

(111) 257189
(220) 2011 08 17
(210) 389160
(151) 2013 06 18
(441) 2011 11 21
(732) GRUPA HRC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) HRC
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, rekrutacja personelu, rynkowe badania, 36 analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych.
(111) 257190
(220) 2011 09 09
(151) 2013 06 17
(441) 2011 12 19
(732) THERMICCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice, PL.
(540)

(210) 390040

(531) 1.3.0, 1.3.15, 26.1.1, 26.1.16, 26.4.2, 27.5.1
(510), (511) 11 promienniki grzewcze, promienniki ceramiczne gazowe, promienniki rurowe gazowe, promienniki rurowe zasilane olejem
opałowym, promienniki elektryczne, pasy promieniujące zasilane
gazem i gorącą wodą, nagrzewnice gazowe, olejowe, wodne i elektryczne, 35 usługi sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie następujących towarów: promienniki grzewcze,
promienniki ceramiczne gazowe, promienniki rurowe gazowe, promienniki rurowe zasilane olejem opałowym, promienniki elektryczne, pasy promieniujące zasilane gazem i gorącą wodą, nagrzewnice
gazowe, olejowe, wodne i elektryczne.
(111) 257191
(220) 2011 09 19
(210) 390402
(151) 2013 04 16
(441) 2012 01 02
(732) WÓJCIK RAFAŁ, ZGUD ANDRZEJ LIBERTY MEDIA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(540)

(531) 1.1.1, 1.1.2, 4.5.3, 27.5.1
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma (periodyki), gazety, kalendarze, książki, nalepki, naklejki jako materiały
piśmienne, 35 usługi reklamowe, pośrednictwo pracy, usługi w zakresie handlu artykułami przemysłowymi i odzieżowymi, usługi
w zakresie impresariatu w działalności artystycznej, usługi w zakre-
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sie komputerowych baz danych, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, prezentowanie produktów w mediach, usługi modelek i modeli, usługi public relations, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
41 usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie działalności sportowej i kulturalnej, organizowanie konkursów, loterii, organizacja przyjęć, zjazdów, usługi w zakresie studiów filmowych i studiów nagrań,
42 opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych,
usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla
osób trzecich, usługi wynajmowania i udostępniania zasobów serwerów sieci komputerowych, usługi serwisu internetowego, usługi
portalu internetowego.

(111) 257192
(220) 2011 10 12
(151) 2013 05 09
(441) 2012 01 16
(732) GÓRSKI TOMASZ, Glinki, PL.
(540)

(210) 391425

(531) 5.1.3, 5.1.5, 26.1.2, 26.1.4, 27.5.1
(510), (511) 31 owoce świeże, drzewa, krzewy, rośliny, warzywa świeże, wytłoki z owoców, 32 soki jabłkowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, preparaty do
produkcji napojów, syropy do napojów, nektary owocowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki owocowe, owoce nektary
bezalkoholowe, soki i napoje pomidorowe, soki warzywne, napoje
z soków warzywnych, sorbety, napoje, syropy z napojów, 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, jabłecznik-cydr jako napój
alkoholowy, gruszecznik jako wino, napoje alkoholowe, owocowe
ekstrakty z alkoholem, napoje alkoholowe zawierające owoce, wino,
wódka, whiskey, piquette jako wino z wytłoczyn winogron.
(111) 257193
(220) 2011 10 19
(151) 2013 04 22
(441) 2012 01 30
(732) BĄKIEWICZ PIOTR CERCON, Poznań, PL.
(540)

(210) 391751

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 2.1.25, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 16 materiały informacyjno-marketingowe w formie papierowej; materiały reklamowe: druki, broszury, ulotki reklamowe,
biuletyny; kalendarze, katalogi, 35 reklama z wyłączeniem publikacji w wydawnictwach książkowych; usługi w zakresie reklamowania
i rozpowszechniania materiałów reklamowych; usługi marketingowe
oraz badanie rynku, analizy rynku i opinii publicznej; oferowanie
i sprzedaż towarów oraz oferowanie usług za pośrednictwem Internetu z dziedziny medycyny i kosmetyki oraz rekreacji; prowadzenie
interesów osób trzecich w zakresie ekspozycji i sprzedaży towarów
poprzez Sklepy Internetowe, pośrednictwo handlowe polegające na
zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu
w branży medycznej i dziedzin pokrewnych, oraz z branży kosmetycznej, odzieżowej i spożywczej; doradztwo personalne; świadczenie usług reklamowych przy wykorzystaniu mediów elektronicznych wraz ze sprzedażą oraz pośrednictwem w zakresie sprzedaży
miejsc na cele reklamowe w mediach i Internecie; usługi w zakresie
prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach z branży spożywczej,
medycznej i dziedzin pokrewnych, usługi promocyjne i marketingowe; usługi w zakresie prowadzenia działalności importowo-eksportowej, handlowej, hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem
globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej w zakresie branży:
odzieżowej, spożywczej, medycznej i dziedzin pokrewnych; zarządzanie zbiorami informatycznymi; kompilacja informacji w komputerowych bazach danych; usługi konsultacyjne w zakresie zapewniania
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korzystania i dostępu z/do usług dotyczących komunikowania się
i informacji „on-line”, umożliwianie dostępu do programów komputerowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 41 usługi
w zakresie szkolenia, prowadzenie doradztwa, kursów, seminariów,
sympozjów i konferencji wspomagających edukacje w różnych dziedzinach, w tym z wykorzystaniem Internetu w dziedzinie medycznej
i dziedzinach pokrewnych; organizacja imprez okolicznościowych
na rzecz osób trzecich, 42 projektowanie i prowadzenie eksploatacji
stron internetowych dla osób trzecich; usługi w zakresie tworzenia
stron i portali internetowych, oraz utrzymywanie serwisów internetowych dla osób trzecich; prowadzenie portali internetowych, w tym
informacyjnego o tematyce medycznej; projektowanie nadruków;
usługi plastyczne polegające na wykonywaniu na rzecz osób trzecich szyldów, pieczątek, koszulek po scenografię imprez promocyjno-reklamowych oraz wystroje wnętrz restauracji, kawiarni, klubów.

(111) 257199
(220) 2012 01 17
(210) 395323
(151) 2013 04 05
(441) 2012 04 23
(732) MIKOŁAJCZAK JAGODA AGENCJA JEYJEY, Poznań, PL.
(540)

(111) 257194
(220) 2012 01 04
(151) 2013 05 17
(441) 2012 04 10
(732) MIKUŁA ANDRZEJ ZOOLEK, Łódź, PL.
(540)

(111) 257200
(220) 2012 01 27
(151) 2013 04 26
(441) 2012 05 07
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540)

(210) 394875

(531) 27.5.1
(510), (511) 01 chemiczne preparaty akwarystyczne, 05 produkty do
utrzymywania czystości wody w akwarium, 07 przyrządy akwarystyczne do filtracji.

Kolor znaku: czarny, czerwony, beżowy
(531) 1.3.2, 1.3.15, 1.15.9, 26.1.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 30 sushi.
(210) 395783

(531) 27.5.1
(510), (511) 01 odczynniki chemiczne do badania wody, 09 przyrządy do celów naukowych, 42 analizy wody.

Kolor znaku: brązowy, żółty, biały, jasnożółty, ciemnożółty
(531) 8.1.21, 8.1.22, 25.1.15, 25.5.1, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby
czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, 35 sprzedaż wyrobów
cukierniczych, batonów, cukierków, cukierków czekoladowych, czekolady, wyrobów z kakao, wyrobów czekoladowych, wyrobów czekoladowych na bazie orzeszków, słodyczy w sklepach, hurtowniach
oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line); sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, usługi w zakresie promocji towarów,
marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie
i współudział w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych
lub reklamowych.

(111) 257196
(220) 2012 01 04
(151) 2013 04 18
(441) 2012 04 10
(732) MIKUŁA ANDRZEJ ZOOLEK, Łódź, PL.
(540)

(111) 257201
(220) 2012 01 27
(151) 2013 04 26
(441) 2012 05 07
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540)

(111) 257195
(220) 2012 01 04
(151) 2013 04 18
(441) 2012 04 10
(732) MIKUŁA ANDRZEJ ZOOLEK, Łódź, PL.
(540)

(210) 394891

(210) 394892

(531) 27.5.1
(510), (511) 01 chemiczne preparaty akwarystyczne, 05 preparaty
wspomagające leczenie ryb akwariowych.
(111) 257197
(220) 2012 01 04
(151) 2013 04 18
(441) 2012 04 10
(732) MIKUŁA ANDRZEJ ZOOLEK, Łódź, PL.
(540)

(210) 394895

(531) 27.5.1
(510), (511) 05 preparat akwarystyczny do usuwania z wody toksyn
oraz zbędnych substancji mineralnych w hodowli ryb i roślin.
(111) 257198
(220) 2012 01 14
(210) 395184
(151) 2013 04 11
(441) 2012 04 23
(732) KOŁSUT JAROSŁAW, Radom, PL.
(540) CZARNY KOT
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.

(210) 395787

Kolor znaku: brązowy, biały, pomarańczowy,
ciemnopomarańczowy
(531) 8.1.22, 25.1.15, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby
czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, 35 sprzedaż wyrobów
cukierniczych, batonów, cukierków, cukierków czekoladowych, czekolady, wyrobów z kakao, wyrobów czekoladowych, wyrobów czekoladowych na bazie orzeszków, słodyczy w sklepach, hurtowniach
oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line); sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, usługi w zakresie promocji towarów,
marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie
i współudział w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych
lub reklamowych.
(111) 257202
(220) 2012 01 27
(151) 2013 04 26
(441) 2012 05 07
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.

(210) 395789
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(510), (511) 14 figurki, statuetki z metali szlachetnych, 20 figurki. statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 21 wyroby z porcelany i ceramiki dla gospodarstwa domowego, figurki z porcelany,
ceramiki, terakoty lub szkła, ceramika dla gospodarstwa domowego.

(540)

(111) 257205
(220) 2012 02 08
(210) 396380
(151) 2013 04 10
(441) 2012 05 21
(732) SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW, Ćmielów, PL.
(540)
Kolor znaku: biały, pomarańczowy, żółty, brązowy
(531) 5.3.5, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby
czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, 35 sprzedaż wyrobów
cukierniczych, batonów, cukierków, cukierków czekoladowych, czekolady, wyrobów z kakao, wyrobów czekoladowych, wyrobów czekoladowych na bazie orzeszków, słodyczy w sklepach, hurtowniach
oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line); sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, usługi w zakresie promocji towarów,
marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie
i współudział w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych
lub reklamowych.
(111) 257203
(220) 2012 01 27
(151) 2013 04 26
(441) 2012 05 07
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540)

(210) 395790

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty, czerwony, brązowy
(531) 1.7.12, 26.1.6, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby
czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, 35 sprzedaż wyrobów
cukierniczych, batonów, cukierków, cukierków czekoladowych, czekolady, wyrobów z kakao, wyrobów czekoladowych, wyrobów czekoladowych na bazie orzeszków, słodyczy w sklepach, hurtowniach
oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line); sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, usługi w zakresie promocji towarów,
marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary, organizowanie
i współudział w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych
lub reklamowych.
(111) 257204
(220) 2012 02 08
(210) 396379
(151) 2013 04 10
(441) 2012 05 21
(732) SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW, Ćmielów, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 2.3.7, 2.3.10, 2.3.23, 19.7.6, 22.5.10, 22.5.12, 29.1.13

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 2.3.15, 19.7.6, 22.5.10, 22.5.12, 29.1.13
(510), (511) 14 figurki, statuetki z metali szlachetnych, 20 figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 21 wyroby z porcelany i ceramiki dla gospodarstwa domowego, figurki z porcelany,
ceramiki, terakoty lub szkła, ceramika dla gospodarstwa domowego.
(111) 257206
(220) 2012 02 08
(210) 396381
(151) 2013 04 10
(441) 2012 05 21
(732) SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW, Ćmielów, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 3.4.1, 3.4.5, 19.7.6, 22.5.19, 29.1.13
(510), (511) 14 figurki, statuetki z metali szlachetnych, 20 figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 21 figurki ozdobne
i użytkowe z porcelany, ceramiki, terakoty lub szkła, wyroby z porcelany i ceramiki dla gospodarstwa domowego, ceramika dla gospodarstwa domowego.
(111) 257207
(220) 2012 02 08
(210) 396382
(151) 2013 04 10
(441) 2012 05 21
(732) SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW, Ćmielów, PL.
(540)

(531) 3.1.6, 3.1.18, 19.7.6
(510), (511) 14 figurki, statuetki z metali szlachetnych, 20 figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 21 figurki ozdobne
i użytkowe z porcelany, ceramiki, terakoty lub szkła, wyroby z porce-
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(732) SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW, Ćmielów, PL.
(540)

(111) 257208
(220) 2012 02 08
(210) 396383
(151) 2013 04 10
(441) 2012 05 21
(732) SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW, Ćmielów, PL.
(540)

(531) 3.4.7, 19.7.6, 22.5.19
(510), (511) 14 figurki, statuetki z metali szlachetnych, 20 figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 21 wyroby z porcelany i ceramiki dla gospodarstwa domowego, figurki z porcelany,
ceramiki, terakoty lub szkła, ceramika dla gospodarstwa domowego.
(531) 2.3.25, 19.7.6, 22.5.10, 22.5.12
(510), (511) 14 figurki, statuetki z metali szlachetnych, 20 figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 21 wyroby z porcelany i ceramiki dla gospodarstwa domowego, figurki z porcelany,
ceramiki, terakoty lub szkła, ceramika dla gospodarstwa domowego.

(111) 257212
(220) 2012 02 08
(210) 396387
(151) 2013 04 10
(441) 2012 05 21
(732) SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW, Ćmielów, PL.
(540)

(111) 257209
(220) 2012 02 08
(210) 396384
(151) 2013 04 10
(441) 2012 05 21
(732) SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW, Ćmielów, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 3.1.6, 3.1.19, 19.7.6, 22.5.19, 29.1.13
(510), (511) 14 figurki, statuetki z metali szlachetnych, 20 figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 21 wyroby z porcelany i ceramiki dla gospoarstwa domowego, figurki z porcelany,
ceramiki, terakoty lub szkła, ceramika dla gospodarstwa domowego.
(111) 257210
(220) 2012 02 08
(210) 396385
(151) 2013 04 10
(441) 2012 05 21
(732) SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW, Ćmielów, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 3.7.5, 19.7.6, 22.5.19, 29.1.13
(510), (511) 14 figurki, statuetki z metali szlachetnych, 20 figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 21 wyroby z porcelany i ceramiki dla gospodarstwa domowego, figurki z porcelany,
ceramiki, terakoty lub szkła, ceramika dla gospodarstwa domowego.
(111) 257211
(151) 2013 04 10

(220) 2012 02 08
(441) 2012 05 21

(210) 396386

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, ciemnoniebieski,
jasnoniebieski, zielony, pomarańczowy
(531) 2.7.4, 2.7.23, 19.7.6, 22.5.10, 22.5.15, 29.1.15
(510), (511) 14 figurki, statuetki z metali szlachetnych, 20 figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 21 wyroby z porcelany i ceramiki dla gospodarstwa domowego, figurki z porcelany,
ceramiki, terakoty lub szkła, ceramika dla gospodarstwa domowego.
(111) 257213
(220) 2012 02 08
(210) 396388
(151) 2013 04 10
(441) 2012 05 21
(732) SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW, Ćmielów, PL.
(540)

(531) 3.4.5, 19.7.6, 22.5.19
(510), (511) 14 figurki, statuetki z metali szlachetnych, 20 figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 21 wyroby z porcelany i ceramiki dla gospodarstwa domowego, figurki z porcelany,
ceramiki, terakoty lub szkła, ceramika dla gospodarstwa domowego.
(111) 257214
(220) 2012 02 08
(210) 396390
(151) 2013 04 10
(441) 2012 05 21
(732) SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW, Ćmielów, PL.
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(540)

cje do oświetlenia, lampy do aparatów projekcyjnych, oświetlenie
sufitowe, latarnie, elektryczne żarniki do lamp, lampy do układania
włosów, lampy gazowe, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, klosze do lamp, lampy laboratoryjne, lampy olejowe, lampy
ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy bezpieczeństwa, reflektory do lamp, lampiony, lampy luminescencyjne rurowe
do oświetlania, lampy luminescencyjne oświetleniowe, oświetlenie
z włókien magnezowych, lampy górnicze, lampki elektryczne na
choinkę, reflektory do pojazdów, latarki, urządzenia do oświetlenia
pojazdów, abażury do lamp, lampy kierunkowskazów do samochodów, światła do samochodów, lampy uliczne, elektryczne żarniki do
ogrzewania, lampy do oświetlania akwarium, lampy nurkowe.

(531) 3.2.1, 19.7.6, 22.5.19
(510), (511) 14 figurki, statuetki z metali szlachetnych, 20 figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 21 wyroby z porcelany i ceramiki dla gospodarstwa domowego, figurki z porcelany,
ceramiki, terakoty lub szkła, ceramika dla gospodarstwa domowego.

(111) 257218
(220) 2012 03 16
(210) 398163
(151) 2013 06 20
(441) 2012 06 18
(732) MARCINIAK MIECZYSŁAW KORPORACJA HANDLOWA
LEADER W POLSCE, Łódź, PL.
(540)

(111) 257215
(220) 2012 02 08
(210) 396392
(151) 2013 04 10
(441) 2012 05 21
(732) SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS ĆMIELÓW, Ćmielów, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 10 urządzenie do terapii zdrowotnej polem magnetycznym oraz światłem niebieskim, czerwonym i bliskiej podczerwieni
emitowanym przez diody elektroluminescencyjne.
(111) 257219
(220) 2012 03 21
(210) 398381
(151) 2013 04 22
(441) 2012 07 02
(732) CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM
SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 3.7.8, 3.7.24, 19.7.6, 22.5.19, 29.1.13
(510), (511) 14 figurki, statuetki z metali szlachetnych, 20 figurki, statuetki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, 21 wyroby z porcelany i ceramiki dla gospodarstwa domowego, figurki z porcelany,
ceramiki, terakoty lub szkła, ceramika dla gospodarstwa domowego.
(111) 257216
(220) 2012 02 22
(210) 397093
(151) 2013 06 07
(441) 2012 06 04
(732) PHARMACIA POLONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PHARMACIA POLONICA
(510), (511) 05 leki, 35 wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produktów leczniczych i preparatów farmaceutycznych (bez
uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 45 doradztwo specjalistyczne w zakresie dokumentacji rejestracyjnej dla produktów
leczniczych, opracowywanie tej dokumentacji, pośrednictwo oraz
prowadzenie spraw z zakresu rejestracji produktów leczniczych.
(111) 257217
(220) 2012 03 02
(210) 397531
(151) 2013 04 25
(441) 2012 06 04
(732) STAL TANASIS, Wrocław, PL.
(540) FOSE
(510), (511) 09 sygnały świetlne w postaci świateł błyskowych, fotografika błyskowe żarówki do lamp, fotografika lampy ciemniowe,
lampy termojonowe, regulatory ściemniacze, elektryczne światła, fotografia lampy błyskowe, regulatory świateł scenicznych, 11 instalacja oświetleniowa do statków powietrznych, żarówki oświetleniowe,
żarówki elektryczne, lampy łukowe, lampy elektryczne, światła do
pojazdów, urządzenia antyoślepieniowe do samochodów, reflektory
do samochodów, lampy oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, obudowy do lamp, osłony do lamp, palniki żarowe, palniki do lamp, latarki kieszonkowe, elektryczne, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, węgiel do lamp łukowych, szkła do lamp, rury do lamp, światła
rowerowe, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, rozpraszacz światła, oprawki do lamp elektrycznych, urządzenia i instala-

(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1
(510), (511) 05 substancje dietetyczne do celów leczniczych, leki
pomocnicze; preparaty wspomagająceleczenie, wzmacniające i uodparniające z ekstraktami roślinnymi; suplementy odżywczedla celów
leczniczych w formie; napojów, płynów, olejków, zawiesin, proszków,
tabletek,kapsułek i pigułek; produkty żywnościowe dla celów zdrowotnych z udziałem ekstraktówowocowych, 29 preparaty z aronii do
celów spożywczych, koncentraty i odżywki wysokobiałkowewzbogacone ekstraktami roślinnymi, 32 napoje bezalkoholowe, napoje
z owoców i ziół; esencje, syropy i ekstrakty owocowe; nektaryi soki
owocowe; soki przecierowe owocowe i owocowo-warzywne; syropy
i preparaty dosporządzania napojów.
(111) 257220
(220) 2012 03 21
(210) 398382
(151) 2013 04 24
(441) 2012 07 02
(732) CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM
SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, PL.
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, pomarańczowy, biały, jasnozielony,
żółty
(531) 5.3.11, 5.3.14, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 05 substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty żywnościowe dla celów zdrowotnych z udziałem ekstraktów
ziołowych; oleje roślinne do celów zdrowotnych; medyczne preparaty wzmacniające i uodparniające z ekstraktami roślinnymi i ziołowymi, suplementy odżywcze płynne, w proszku i zawiesinie z olejem
lnianym i substancjami pochodzenia roślinnego do celów zdrowotnych, leki pomocnicze, 29 oleje lniane, preparaty z ziołami do celów
spożywczych, koncentraty i odżywkiwysokobiałkowe wzbogacone
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witaminami, solami mineralnymi i dodatkami roślinnymi, 32 napoje bezalkoholowe wzbogacane witaminami, ekstraktami roślinnymi
i minerałami, napoje z ziół.

(111) 257221
(220) 2012 03 21
(210) 398402
(151) 2013 04 22
(441) 2012 07 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRIMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zborów, PL.
(540)

(531) 27.5.1
(510), (511) 32 woda, woda mineralna, napoje bezalkoholowe.
(111) 257222
(220) 2012 03 26
(210) 398564
(151) 2013 04 25
(441) 2012 07 02
(732) ŚWIRTA AGNIESZKA P.P.H.U ATM, Starachowice, PL.
(540) SAJGON
(510), (511) 34 gilzy papierosowe, bibułka papierosowa, filtry do
papierosów, artykuły i przybory dla palaczy, przyrządy do skręcania
papierosów, papierośnice, popielniczki, tytoń, pojemniki na tytoń,
woreczki na tytoń, zapalniczki, zapałki.
(111) 257223
(220) 2012 04 10
(210) 399221
(151) 2013 05 29
(441) 2012 07 16
(732) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Morliny, PL.
(540) MORLIŃSKA
(510), (511) 29 mięso wołowe, wieprzowe, drób, ekstrakty i przetwory z mięsa i drobiu, wyroby wędliniarskie, wędzonki, kiełbasy, parówki, podroby i wyroby podrobowe, wyroby garmażeryjne z mięsa i podrobów, konserwy mięsne i drobiowe, konserwy mięsno-warzywne
i drobiowo warzywne, ekstrakty mięsne, tłuszcze spożywcze, pasztety mięsne, zupy, flaki, dania gotowe i półprodukty.
(111) 257224
(220) 2012 04 16
(210) 399403
(151) 2013 06 11
(441) 2012 07 30
(732) KAPRYS-MET-MARIA GNIADEK, JACEK GNIADEK-SPÓŁKA
JAWNA, Rzeszotary, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 06 osprzęt metalowy do drzwi, breloki do kluczy, drobnica żelazna, gałki metalowe, akcesoria meblowe metalowe, gwoździe
z szeroką główką, haki, kasetki pancerne, kasety metalowe, apteczki
metalowe, klamki okienne i drzwiowe metalowe, klamry metalowe,
klucze, kłódki, kłódki pałąkowe i trzpieniowe, kołki do ścian metalowe, litery i cyfry z metali, kratki drzwiowe metalowe, linki do rowerów metalowe, łopaty, łańcuchy i akcesoria do łańcuchów metalowe,
nakrętki metalowe, ogniwa łańcuchów, ograniczniki do drzwi metalowe, okucia drzwiowe i okienne, prowadnice do drzwi przesuwnych, prowadnice do szuflad metalowe, rygle do zasuw okiennych,
skrzynki metalowe, skrzynki na listy metalowe, sprężyny metalowe,
samozamykacze, śruby metalowe, uchwyty do przemieszczania
przedmiotów, wsporniki budowlane metalowe, wizjery metalowe,
wieszaki metalowe, narzędzia ślusarskie i ogrodnicze metalowe,
zamki wierzchnie, zamki wpuszczane, zamki meblowe metalowe,
wkładki bębenkowe do zamków, zaczepy do zamków, zamki do toreb metalowe, zasuwki metalowe, zatrzaski magnetyczne, zasuwy
czołowe metalowe, zawiasy, zawiasy wahadłowe, rozłączne łożyskowe, toczne i wkręcane metalowe.
(111) 257225
(151) 2013 06 24

(220) 2012 04 24
(441) 2012 07 30

(210) 399756
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(732) INTER PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Stawiguda, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 1.15.15, 26.1.1, 26.1.6, 26.2.7, 26.4.2, 26.4.4, 26.11.2, 26.11.12,
26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, zarządzanie
w działalności handlowej; usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych a w szczególności, narzędzi specjalistycznych, kluczy, zestawów narzędzi, nasadek, bitów i wkrętarek, urządzeń pomiarowych
i skrawających, wyposażenia warsztatów samochodowych, narzędzi
pneumatycznych i udarowych, szczypców, płynów i przewodów, hamulców, silników, ściągaczy, zawieszenia, elektryki i elektroniki, blacharki i tapicerki, testerów diagnostycznych, serwisów ogumienia,
serwisów olejowych, urządzeń do klimatyzacji, oświetlenia, kompresorów tłokowych, środków bhp-odzieży i obuwia ochronnego,
środków czyszczących, spryskiwaczy do szyb, wycieraczek do szyb
pojazdów, apteczki przenośne wyposażone, metalowe i niemetalowe pojemniki na paliwo płynne, kable rozruchowe do silników, czujniki, trójkąty ostrzegawcze, gaśnice, żarówki oświetleniowe, żarówki
do kierunkowskazów, łańcuchy przeciwpoślizgowe, zbiorniki paliwa
gazu do pojazdów, przewody giętkie niemetalowe, lejki, lodówki
turystyczne, liny holownicze do samochodów; usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży; usługi w zakresie prezentacji towarów służące zachęceniu odbiorców do ich zakupu; usługi
w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych; usługi w zakresie
organizowania targów oraz giełd handlowych i reklamowych; usługi
w zakresie dystrybucji próbek towarów i materiałów w celach reklamowych; usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej; usługi
agencji importowo-eksportowej.
(111) 257226
(220) 2012 05 08
(210) 400102
(151) 2013 06 24
(441) 2012 08 13
(732) CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

(531) 27.5.1
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie przyjęć (rozrywka), planowanie przebiegu przyjęć (część
rozrywkowa), rozrywka, widowiska rozrywkowe, 43 kafeterie (bufety), kawiarnie, usługi barowe.
(111) 257227
(220) 2012 05 10
(210) 400216
(151) 2013 06 05
(441) 2012 08 13
(732) INVICO SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowskie Góry, PL.
(540)

(531) 26.4.9, 26.11.3, 27.5.1
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki; materiały introligatorskiefotografie; materiały biurowe; kleje do celów biurowych lub domowych; materiały dla
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artystów; pędzle do malowania; maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; matryce drukarskie.

(111) 257228
(220) 2012 05 10
(210) 400217
(151) 2013 06 05
(441) 2012 08 13
(732) INVICO SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnowskie Góry, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.4.9, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.4
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki; materiały introligatorskie fotografie; materiały biurowe; kleje do celów biurowych lub domowych; materiały dla
artystów; pędzle do malowania; maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; matryce drukarskie.
(111) 257229
(220) 2012 05 15
(210) 400396
(151) 2013 06 13
(441) 2012 08 27
(732) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy, jasnoszary, żółty
(531) 25.1.15, 26.4.2, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 32 piwo; napoje piwne, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje smakowe na bazie wody,
napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 257230
(220) 2012 05 15
(210) 400409
(151) 2013 06 13
(441) 2012 08 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH
I TRANSPORTOWYCH CECHINI STANISŁAW I JÓZEF CECHINI
SPÓŁKA JAWNA, Krynica-Zdrój, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 05 borowina do kąpieli, dietetyczne substancje dla celów
leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do celów leczniczych, sole do kąpieli do celów leczniczych, gaz do celów medycznych,
herbata, herbata lecznicza, herbata z ziół, kąpiele lecznicze, kąpiele mineralne, kąpiele tlenowe, mleczko pszczele dla celów medycznych, napoje lecznicze, nalewki do celów leczniczych, narkotyki dla celów medycznych, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do
celów leczniczych, preparaty witaminowe, sole do kąpieli do celów
leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, sole do celów medycznych,
sole wód mineralnych, woda morska dla celów leczniczych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda utleniona dla celów medycznych,
06 blacha (płyty, arkusze), blacha stalowa ocynowana, boazeria metalo-
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wa, bramy metalowe, dachówki metalowe, deflektory kominowe metalowe, drobnica metalowa, drobnica żelazna, drabiny metalowe, druty
metalowe (z metali nieszlachetnych), drut ze stali, drut metalowe do
lutowania, drut żelazny, drut na przewody antenowe, ekrany paleniskowe, ekrany siatki przeciw owadom metalowe, emblematy do pojazdów
metalowe, folie aluminiowe, folie cynowe, folie metalowe do zawijania
i pakowania, futryny do drzwi metalowe, gwoździe, gzymsy metalowe,
imadła warsztatowe metalowe, kable metalowe nieelektryczne, kabiny
kąpielowe metalowe, kabiny telefoniczne metalowe, kątowniki stalowe, klucze, kłódki, kolanka do rur metalowe, kominowe trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe
przenośne, konstrukcje metalowe dla budownictwa, konstrukcje metalowe dla lodowisk, korki i zakrętki metalowe, kapsle do korkowania metalowe, kosze metalowe, kółka metalowe do kluczy, krany i kurki do
beczek metalowe, kratki ochronne, np. w łaźniach na podłodze metalowe, kratownice metalowe, kraty i ruszty metalowe, kraty ochronne do
pieców me talowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, kurniki
metalowe, liny stalowe, lut twardy, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające metalowe, łaty metalowe, okucia do łóżek metalowe,
maszty i słupy metalowe, maszty ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, osprzęt
metalowy do mebli, kółka samonastawne do mebli metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne ogniotrwałe, kastry do mieszania zaprawy
metalowe, nadproża metalowe, nakrętki metalowe, zaciski do naprężania, skrzynki na narzędzia z metalu, nasady kominowe metalowe, okna
metalowe, okna skrzynkowe metalowe, okucia metalowe, okucia dla
budownictwa, okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe do okien,
okucia metalowe do mebli, okucia stosowane w budownictwie metalowe, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, osłony do rur metalowe, pojemniki metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania,
przewody centralnego ogrzewania metalowe, przewody instalacyjne
rurowe rozgałęźne metalowe, przewody wodociągowe metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rury i rurki metalowe, rury drenażowe metalowe, rusztowania metalowe, rynny metalowe, siatki druciane cienkie
metalowe, słupy metalowe, szalunki do betonu metalowe, szyny, śruby
metalowe, taśmy metalowe, taśmy żelazne, uszczelki metalowe, zaciski
do kabli metalowe, zaciski do rur lub kabli metalowe, zamki zasuwowe,
zasłony metalowe, zasuwy, zatyczki i zawory, zawory (inne niż części
maszyn) metalowe, zawory wodociągowe metalowe, zawory do rur
drenażowych metalowe, materiały zbrojenie do betonu metalowe,
złączki rur metalowe, złączki kabli metalowe (nieelektryczne), żaluzje
metalowe, 17 armatura do przewodów niemetalowa do przewodów
sprężonego powietrza, farby izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, kit,
lakier izolacyjny, materiały ciepłochronne, materiały na uszczelnienia
okien i drzwi, osłony niemetalowe do rur, oleje izolacyjne, papier izolacyjny, pierścienie wodoszczelne, przewody giętkie niemetalowe, oleje
izolacyjne, ognioodporne materiały izolacyjne, przewody giętkie do
chłodnic pojazdów, szczeliwo azbestowe, taśmy izolacyjne, taśmy izolacyjne, taśmy przylepne nie do użytku biurowego medycznego czy domowego, tkaniny izolacyjne, uszczelki, uszczelki do rur, materiały
uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, substancje do
izolacji przeciw wilgoci w budynkach, wełna mineralna jako izolator,
wełna szklana do izolacji, wełna żużlowa jako izolator, węże z materiałów tekstylnych, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, włókno szklane
do izolacji, wypełnienia do złącz rozprężnych, złączki rur niemetalowe,
zaprawy izolacyjne, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, żywice
syntetyczne (produkty), żywice sztuczne, 19 asfalt, beton, betonowe
elementy budowlane, bitumy, boazeria, boazeria niemetalowa, bramy
niemetalowe, bruki odblaskowe, budowlane materiały niemetalowe,
budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe,
budynki niemetalowe przenośne, cement, cegły, dachowe pokrycia
niemetalowe, dachówki niemetalowe, dachowe krokwie, deski (drewno budowlane), drewniane półfabrykaty tarte, drewno budowlane,
drewno użytkowe, drewno częściowo obrobione, drewno na klepki
bednarskie, drewniane forniry, forniry, drzwi niemetalowe, futryny
drzwiowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, płyty
drzwiowe niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, filc dla budownictwa, gips, glazura,
glina garncarska (surowiec) glina ceglarska, glina ogniotrwała, granit,
granulat szklany do znakowania dróg, groby niemetalowe, izolacyjne
szkło dla budownictwa, kamień, kamień żużlowy, materiały wiążące do
produkcji kamienia, wyroby kamieniarskie, kamień budowlany, karton
budowlany, karton z miazgi drzewnej, klinkier jako kruszywo, klepka
parkietowa, kominy niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, korek spraso-
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wany, kostka brukowa drewniana, kratownice niemetalowe, kominy
niemetalowe, krokwie dachowe, krzemionka, ksylolit, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtki niemetalowe, listewki boazeryjne, listwy niemetalowe dla budownictwa, marmur, maszty (słupy)
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nagrobki, nawierzchnie tłuczniowe, nawierzchnie odblaskowe;
ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe; ogniotrwałe powłoki
cementowe; płyty nagrobne niemetalowe, okna niemetalowe, okucia
drzwi niemetalowe, oliwin dla budownictwa, papa, parkiety, płytki
podłogowe parkietowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płytki podłogowe niemetalowe, płyty niemetalowe; piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego; piaskowiec dla budownictwa, pokrycia
dachowe bitumiczne, podłogi niemetalowe, podłogowe deski, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, przewody ciśnieniowe niemetalowe, rury kamionkowe, cementowe, rury drenażowe niemetalowe,
rury wodociągowe niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rusztowania niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, schody niemetalowe, sklejka, słupy cementowe, smoła, smoła powęglowa, belki stropowe niemetalowe, sufity niemetalowe, szalunki niemetalowe do betonu,
szkło budowlane, szkło izolacyjne; szkło okienne, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach; sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe,
ścianki działowe niemetalowe, szyny winylowe jako materiały budowlane, tarcica, tektura budowlana, tłuczeń, terakota, trzcina jako materiał
budowlany, tuf wapienny, tynk, margiel wapienny, wapno, wykładziny
niemetalowe dla budownictwa, zaprawy budowlane, zaczyn cementowy; zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw
sztucznych; zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żaluzje niemetalowe; żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne; żwir, żużel jako
materiał budowlany, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, moszcz
z winogron, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, napoje musujące; nektary owocowe, bezalkoholowe; pastylki do
napojów musujących, piwo, piwo słodowe, produkty do wytwarzania
wody gazowanej, preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody mineralnej, soki owocowe, soki warzywne, sok pomidorowy, sok jabłkowy, syropy do napojów, syropy do lemoniad, woda
gazowana, woda litowa, woda mineralna, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje
mieszkaniowe, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
agencje ściągania wierzytelności, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa
gospodarstw rolnych, wymiany pieniędzy, wymiana walut, obsługa
kart kredytowych, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
sponsorowanie finansowe, usługi ubezpieczeniowe, wynajmowanie
mieszkań, wycena finansowa w zakresie: ubezpieczeń, bankowości
i nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budownictwo przemysłowe, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa
kotłów, czyszczenie kominów, informacja budowlana, informacja o naprawach; instalacja drzwi i okien, konserwacja i naprawy maszyn; instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalacja oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, kamieniarstwo,
konserwacja mebli, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż urządzeń kuchennych, murowanie,
mycie pojazdów, nadzór budowlany, naprawa pojazdów mechanicznych, samochodów, motocykli, ciężkich pojazdów drogowych naprawa
pomp, naprawy tapicerskie, usługi sztucznego naśnieżania, rozbiórka
budynków, usługi w zakresie budownictwa ogólnego i inżynierii lądowej, usługi w zakresie budowy domów i fabryk, usługi w zakresie budowy autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych, usługi budowlane
w zakresie obiektów inżynierii wodnej, usługi w zakresie budownictwa
specjalistycznego, usługi wykonywania instalacji budowlanych, usługi
obsługi usługi remontów i napraw koparek, dźwigów, podnośników,
transporterów, usługi wiercenia studni, usługi wypożyczania sprzętu
budowlanego i maszyn do czyszczenia, usługi zabezpieczania pojazdów przed korozją, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, usługi
budowlane w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, usługi specjalistyczne remontowo-budowlano-montażowe związane z pracą na wysokościach, usługi uszczelniania oraz izolowania
i ocieplania budynków, usługi montażowe suchych tynków, ścianek
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działowych i sufitów podwieszonych, usługi w zakresie montażu elementów do budowy i składania domów oraz budynków i hal, wynajem
koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi (maszyny
budowlane), 39 usługi magazynowania towarów, usługi składowania
takich towarów jak: napojów bezalkoholowych, wody mineralnej, wody
gazowanej, wody sodowej, wody stołowej i lemoniady oraz soków, pakowanie produktów takich jak: wody mineralnej i napojów bezalkoholowych, wody gazowanej, wody sodowej, wody stołowej, lemoniady
oraz soków, usługi przewożenia ładunków, usługi taksówkowe, usługi
transportowe, wynajem magazynów, wynajem miejsc parkingowych,
usługi wypożyczania samochodów osobowych i ciężarowych oraz
przyczep, wypożyczanie kontenerów magazynowych, usługi wynajmowania pojazdów drogowych i maszyn ciężkich budowlanych, usługi
wynajmowania sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, usługi pośrednictwa transportowego, rezerwacja transportu,
transport pasażerski; transport, wyładunek i składowanie odpadów;
usługi turystyczne (zwiedzanie), usługi organizowania wycieczek, usługi zaopatrywania w wodę, 42 badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, doradztwo budowlane, usługi projektowania w zakresie
budownictwa, projektowanie budynków, usługi z zakresu inżynierii
technicznej, projektowanie opakowań, opracowywanie projektów
technicznych, projektowanie dekoracji wnętrz.

(111) 257231
(220) 2012 05 31
(151) 2013 05 31
(441) 2012 09 10
(732) WOLSKA MAŁGORZATA, Tarnów, PL.
(540)

(210) 401080

Kolor znaku: ciemnoczerwony, jasnobrązowy
(531) 26.11.3, 26.11.12, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 43 wytwarzanie gotowych posiłków i dań.
(111) 257232
(220) 2012 06 04
(210) 401195
(151) 2013 06 24
(441) 2012 09 10
(732) NATURELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ARGISTERON
(510), (511) 05 suplementy diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty odżywcze, preparaty farmaceutyczne.
(111) 257233
(220) 2012 06 05
(210) 401282
(151) 2013 06 21
(441) 2012 09 10
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540)

Kolor znaku: złoty, czerwony, biały, czarny, żółty, szary, zielony,
różowy, ciemnoczerwony
(531) 5.1.5, 5.3.2, 8.5.4, 24.1.15, 24.1.25, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 29 mięso, drób, wędliny, wyroby drobiarskie, wyroby
garmażeryjne, konserwy.
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(111) 257234
(220) 2008 08 27
(210) 345412
(151) 2012 01 26
(441) 2008 12 08
(732) LILIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa, PL.
(540) LILIUM
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania
przedsięwzięciami gospodarczymi na rynku nieruchomości, doradztwo organizacyjne i ekonomiczne dla inwestorów budowlanych,
doradztwo specjalistyczne w sprawie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej związanej z inwestycjami budowlanymi,
doradztwo w zakresie rozpisywania przetargów i rozdziału zleceń na
wykonanie robót budowlanych, doradztwo organizacyjne i ekonomiczne dotyczące działalności gospodarczej w zakresie usług przedsiębiorców budowlanych i inwestorów, pomoc przy prowadzeniu
i nadzorowanie prowadzenia działalności gospodarczej związanej
z inwestycjami budowlanymi, doradztwo ekonomiczne w zakresie
księgowości i rachunkowości projektów budowlanych, doradztwo
specjalistyczne finansowe i techniczne w sprawach działalności gospodarczej związane z przygotowaniem terenów pod zabudowę, dostarczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie budownictwa, administrowanie hotelami, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstwa, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, organizacja pokazów towarów i usług;, 36 doradztwo
finansowe dla inwestorów w zakresie majątku nieruchomego, wynajem zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości, pośrednictwo w zakresie zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości,
agencje nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi zarządzania inwestycjami kapitałowymi w zakresie
zagospodarowania przestrzennego, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, zawieranie umów
sprzedaży i najmu nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, dzierżawa majątku
nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie
nieruchomościami, wycena majątku nieruchomego, wynajmowanie
mieszkań, wynajmowanie powierzchni handlowych, sporządzanie
umów najmu, usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń w kompleksach biurowych,
zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi i biurowymi, obsługa administracyjna budynków mieszkalnych i biurowych,
wynajem i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości mieszkalnych
i biurowych, usługi w zakresie administrowania i wynajmu pomieszczeń handlowych, wynajem uzbrojonych i nieuzbrojonych terenów
oraz zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości, zarządzanie uzbrojonymi i nieuzbrojonymi terenami oraz zabudowanymi
i niezabudowanymi nieruchomościami, wynajem powierzchni dla
osób trzecich wynajmujących w celach prywatnych lub handlowych,
prowadzenie i administracja osiedli mieszkaniowych, usługi zakupu
i sprzedaży nieruchomości, usługi dotyczące transakcji finansowych
mających na celu upłynnienie nieruchomości;, 37 usługi budowlane,
usługi inżynieryjne, naprawy, usługi instalacyjne, usługi w zakresie
budownictwa nad i podziemnego, wykonywanie placów, budowa
instalacji do odprowadzania ścieków i oczyszczania ścieków, zabudowywanie uzbrojonych i nieuzbrojonych gruntów zabudowanych
i niezabudowanych, informacja budowlana, nadzór budowlany,
izolowanie budynków, murowanie, budownictwo przemysłowe,
rozbiórka budynków, montaż rusztowań, tynkowanie, układanie
nawierzchni drogowych, uszczelnianie budynków, usługi związane z naprawami budowlanymi i pracami instalatorskimi, montaż
konstrukcji stalowych, renowacja, porządkowanie i modernizacja
budowli, informacja budowlana świadczona przez kierownika budowy;, 39 wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych,
wynajmowanie miejsc na parkingi, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, 41 kluby zdrowia
i poprawy kondycji, kluby fitness, organizowanie i obsługa konferencji i kongresów, nocne kluby, obsługa pól golfowych, rozrywka, organizowanie przyjęć oraz imprez kulturalnych i sportowych, 42 usługi architektoniczne, projektowanie budynków, usługi świadczone
przez inżynierów budowlanych i inżynierów przemysłowych w zakresie projektowania, zarządzania i nadzoru realizacji projektów, planowania, projektowania budowli i konstrukcji, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo techniczno-budowlane w zakresie
pozyskiwania i udostępniania gruntów, opracowywanie planów
budów i konstrukcji, usługi zarządzania i nadzoru realizacji projektów budowlanych świadczone przez kierownika budowy, doradz-
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two techniczne łącznie z doradztwem budowlano-technicznym na
temat uzbrojenia terenów pod zabudowę, usługi świadczone przez
inżyniera i inżyniera ekonomistę w zakresie kierowania i kontroli projektów, plany budów i konstrukcji, opracowywanie i udoskonalenie
oprogramowania komputerowego dla wszystkich wyżej wymienionych usług oraz dla administrowania nieruchomościami, planowanie
urbanistyczne, pomiary gruntu, doradztwo budowlane;, 43 usługi
w zakresie prowadzenia hoteli, kawiarnie, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, restauracje, rezerwacje hotelowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia..

(111) 257235
(220) 2008 08 27
(210) 345413
(151) 2012 01 26
(441) 2008 12 08
(732) LILIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: złoty, żółty, czarny, biały
(531) 26.4.18, 26.13.25, 27.5.1, 27.5.25, 29.1.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania przedsięwzięciami gospodarczymi na rynku nieruchomości, doradztwo organizacyjne i ekonomiczne dla inwestorów budowlanych, doradztwo
specjalistyczne w sprawie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej związanej z inwestycjami budowlanymi, doradztwo
w zakresie rozpisywania przetargów i rozdziału zleceń na wykonanie
robót budowlanych, doradztwo organizacyjne i ekonomiczne dotyczące działalności gospodarczej w zakresie usług przedsiębiorców
budowlanych i inwestorów, pomoc przy prowadzeniu i nadzorowanie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z inwestycjami
budowlanymi, doradztwo ekonomiczne w zakresie księgowości i rachunkowości projektów budowlanych, doradztwo specjalistyczne finansowe i techniczne w sprawach działalności gospodarczej związane
z przygotowaniem terenów pod zabudowę, dostarczanie informacji
o działalności gospodarczej w zakresie budownictwa, administrowanie hotelami, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja
pokazów towarów i usług;, 36 doradztwo finansowe dla inwestorów
w zakresie majątku nieruchomego, wynajem zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości, pośrednictwo w zakresie zabudowanych
i niezabudowanych nieruchomości, agencje nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi zarządzania inwestycjami kapitałowymi w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, zawieranie umów sprzedaży i najmu nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości,
dzierżawa majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, wycena majątku nieruchomego,
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie powierzchni handlowych,
sporządzanie umów najmu, usługi finansowe w zakresie wynajmu
majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń w kompleksach
biurowych, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi
i biurowymi, obsługa administracyjna budynków mieszkalnych i biurowych, wynajem i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości mieszkalnych i biurowych, usługi w zakresie administrowania i wynajmu
pomieszczeń handlowych, wynajem uzbrojonych i nieuzbrojonych
terenów oraz zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości, zarządzanie uzbrojonymi i nieuzbrojonymi terenami oraz zabudowanymi i niezabudowanymi nieruchomościami, wynajem powierzchni dla
osób trzecich wynajmujących w celach prywatnych lub handlowych,
prowadzenie i administracja osiedli mieszkaniowych, usługi zakupu
i sprzedaży nieruchomości, usługi dotyczące transakcji finansowych
mających na celu upłynnienie nieruchomości;, 37 usługi budowlane,
usługi inżynieryjne, naprawy, usługi instalacyjne, usługi w zakresie
budownictwa nad i podziemnego, wykonywanie placów, budowa
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instalacji do odprowadzania ścieków i oczyszczania ścieków, zabudowywanie uzbrojonych i nieuzbrojonych gruntów zabudowanych
i niezabudowanych, informacja budowlana, nadzór budowlany, izolowanie budynków, murowanie, budownictwo przemysłowe, rozbiórka
budynków, montaż rusztowań, tynkowanie, układanie nawierzchni
drogowych, uszczelnianie budynków, usługi związane z naprawami
budowlanymi i pracami instalatorskimi, montaż konstrukcji stalowych,
renowacja, porządkowanie i modernizacja budowli, informacja budowlana świadczona przez kierownika budowy;, 39 wynajmowanie
garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie miejsc
na parkingi, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie powierzchni
na salony samochodowe, 41 kluby zdrowia i poprawy kondycji, kluby
fitness, organizowanie i obsługa konferencji i kongresów, nocne kluby,
obsługa pól golfowych, rozrywka, organizowanie przyjęć oraz imprez
kulturalnych i sportowych;, 42 usługi architektoniczne, projektowanie budynków, usługi świadczone przez inżynierów budowlanych
i inżynierów przemysłowych w zakresie projektowania, zarządzania
i nadzoru realizacji projektów, planowania, projektowania budowli
i konstrukcji, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo
techniczno-budowlane w zakresie pozyskiwania i udostępniania gruntów, opracowywanie planów budów i konstrukcji, usługi zarządzania
i nadzoru realizacji projektów budowlanych świadczone przez kierownika budowy, doradztwo techniczne łącznie z doradztwem budowlano-technicznym na temat uzbrojenia terenów pod zabudowę, usługi
świadczone przez inżyniera i inżyniera ekonomistę w zakresie kierowania i kontroli projektów, plany budów i konstrukcji, opracowywanie
i udoskonalenie oprogramowania komputerowego dla wszystkich
wyżej wymienionych usług oraz dla administrowania nieruchomościami, planowanie urbanistyczne, pomiary gruntu, doradztwo budowlane;, 43 usługi w zakresie prowadzenia hoteli, kawiarnie, rezerwowanie
i wynajmowanie noclegów, restauracje, rezerwacje hotelowe, wynajmowanie sal na posiedzenia..

(111) 257236
(220) 2012 03 06
(210) 397660
(151) 2013 06 21
(441) 2012 06 18
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) DEZATOP
(510), (511) 03 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów, 05 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność dla
niemowląt; suplementy diety dla celów zdrowotnych; plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne; środki odkażające; środki do zwalczania
robactwa; fungicydy, herbicydy, 44 usługi medyczne; usługi weterynaryjne; usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt; usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 257237
(220) 2009 09 24
(210) 360888
(151) 2013 04 02
(441) 2010 01 04
(732) Marius Olech, Gdańsk, PL.
(540) HEVELIUS
(510), (511) 33 wyroby spirytusowe, zwłaszcza wódka, likiery, napoje
alkoholowe za wyjątkiem piwa, wino, owoce w alkoholu, 41 organizowanie i obsługa dyskotek, organizowanie i obsługa gier na pieniądze, usługi w zakresie kasyn, gry, usługi klubowe, usługi w zakresie
rozrywki i rekreacji, usługi klubów nocnych, usługi pól golfowych.
(111) 257238
(220) 2009 12 07
(210) 363800
(151) 2013 03 19
(441) 2010 03 15
(732) Tomasz Łucki, Gdynia, PL.
(540) PUZZLE GEOGRAFICZNE
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 257239
(220) 2010 06 16
(210) 371634
(151) 2013 06 14
(441) 2010 09 27
(732) POLSKIE RADIO Spółka Akcyjna, Warszawa, PL.
(540) smooth jazz cafe
(510), (511) 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
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promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 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; rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych; usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych.

(111) 257240
(220) 2010 07 15
(151) 2013 04 17
(441) 2010 10 25
(732) P.H.U. Mantis Adam Wodzisławski, Łódź, PL.
(540)

(210) 372882

(531) 27.5.1
(510), (511) 06 wkręty metalowe, śruby, nity, 07 zagęszczarki przemysłowe, 08 narzędzia i przyrządy sterowane ręcznie.
(111) 257241
(220) 2010 12 30
(151) 2012 05 09
(441) 2011 04 11
(732) SWORD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziekanów Polski, PL.
(540)

(210) 379573

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 1.15.3, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 09 urządzenia nawigacyjne, urządzenia nawigacyjne dla
pojazdów, urządzenia lokalizacyjne, anteny, baterie elektryczne, busole; kompasy (przyrządy pomiarowe); dalmierze (odległościomierze),
krokomierze (edometry), elektryczne urządzenia pomiarowe, dyktafony; odbiorniki (audio-i wideo); odtwarzacze płyt DVD; odtwarzacze
płyt kompaktowych, osobiste urządzenia stereofoniczne; urządzenia
do rejestrowania dźwięku, przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy; nadajniki sygnałów elektronicznych, komputery; komputery
przenośne (podręczne); komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy; monitory ekranowe; napędy dysków do komputera; pamięci
komputerowe, magnetyczne nośniki danych; nośniki do rejestracji
dźwięku; optyczne nośniki informacji, oprogramowanie komputerowe, nagrane; programy gier komputerowych; programy komputerowe (software ładowalny), programy sterujące komputerowe,
nagrane, urządzenia i przyrządy geodezyjne, przyrządy do pomiarów geodezyjnych; przyrządy do wyznaczania azymutu; przyrządy
nawigacyjne, przyrządy do rejestrowania odległości; sprzęt radiotelefoniczny; telefony przenośne; urządzenia telefoniczne, urządzenia
telewizyjne, radia (aparaty radiowe odbiorniki radiowe), słuchawki na
uszy; sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia do
przetwarzania informacji; urządzenia do zdalnego sterowania, prędkościomierze do pojazdów; rejestratory przebytej drogi (w kilometrach) dla pojazdów, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów (komputery pokładowe); sondy (radarowe lub ultradźwiękowe), urządzenia
przeznaczone do rozrywki, przystosowane wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, 16 mapy, atlasy, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi oprogramowania komputerów
w zakresie nawigacji i lokalizacji, zwłaszcza osób i pojazdów.
(111) 257242
(220) 2011 04 18
(210) 384312
(151) 2013 05 09
(441) 2011 08 01
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW-SC, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
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(510), (511) 07 półautomat spawalniczy inwertorowy, 09 urządzenie
do ładowania i rozruchu samochodów.

(111) 257243
(220) 2011 10 07
(210) 391238
(151) 2013 06 06
(441) 2012 01 16
(732) GRUPA IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WebChoice
(510), (511) 35 badania: rynku, socjologiczne, marketingowe; badania w zakresie reklamy, działalności gospodarczej; analizy rynkowe;
doradztwo w zakresie: organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, badań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo handlowe; promocja sprzedaży dla osób
trzecich; informacja handlowa dla konsumentów; agencje informacji
handlowej, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego;
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.
(111) 257244
(220) 2011 10 14
(210) 391556
(151) 2013 04 12
(441) 2012 01 16
(732) VN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 9.9.1, 9.9.5, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 25 obuwie.
(111) 257245
(220) 2011 10 27
(151) 2013 04 08
(441) 2012 01 30
(732) EUDEMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540)

(210) 392109

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.5.1, 29.1.1
(510), (511) 16 wydawnictwa, prasa, dzienniki, gazety, książki, czasopisma.
(111) 257246
(220) 2011 11 04
(210) 392463
(151) 2013 04 12
(441) 2012 02 13
(732) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BIOVERA
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy
diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty
ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów
leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, wyroby medyczne
do celów leczniczych i diagnostycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych; kosmetyki do celów medycznych; kremy do celów medycznych; emulsje do celów medycznych,
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płyny do celów medycznych, żele i oliwki do skóry do celów medycznych, maseczki do twarzy do celów medycznych, maseczki do peelingu do celów medycznych, pudry po kąpieli do celów medycznych,
pudry higieniczne do celów medycznych, mydła toaletowe do celów
medycznych, mydła dezodoryzujące do celów medycznych, środki
do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele) do celów medycznych, preparaty do depilacji do celów medycznych, środki przeciw
poceniu do celów medycznych, środki do pielęgnacji włosów do
celów medycznych, środki do golenia (kremy, pianki, płyny) do celów medycznych, środki do higieny intymnej do celów medycznych,
środki do opalania do celów medycznych, środki samoopalajace do
celów medycznych, środki do rozjaśniania skóry do celów medycznych, środki przeciw zmarszczkom do celów medycznych, preparaty
kosmetyczne do ujędrniania skóry do celów medycznych, preparaty
antycellulitowe do celów medycznych, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicznej do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do
odchudzania do celów medycznych, produkty kosmetyczne do celów medycznych redukujące tkankę tłuszczową i cellulit.

(111) 257247
(220) 2011 11 25
(151) 2013 05 23
(441) 2012 02 27
(732) SACZYWKO ROMAN, Jedlińsk, PL.
(540)

(210) 393270

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.2.7, 27.5.1, 29.1.4
(510), (511) 35 usługi public relations i w zakresie komunikacji społecznej; doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi w zakresie księgowości i doradztwa
podatkowego; usługi w zakresie administracyjnej obsługi biura,
wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
działalność wspomagająca prowadzenie biura, badanie rynku i opinii publicznej, reklama, usługi agencji reklamowych, doradztwo
w prowadzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami, organizacja i zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; pośrednictwo
w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w środkach masowego przekazu oraz w mediach elektronicznych; usługi wynajmu
maszyn i urządzeń biurowych; usługi sprzedaży przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą,
środkami komunikacji elektronicznej, w tym stron internetowych
i za pośrednictwem telesklepów takich towarów jak: artykuły użytku domowego, wyroby porcelanowe, ceramiczne i szklane, środki
czyszczące, meble w tym meble biurowe, dywany, sprzęt oświetleniowy, komputery, urządzenia peryferyjne oraz oprogramowanie,
sprzęt elektroniczny, telekomunikacyjny oraz części do ww. sprzętu,
maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, oraz inżynierii lądowej i wodnej, drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, wyrobów metalowych, sprzętu i wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego, 36 kupno i sprzedaż nieruchomości na
własny rachunek, wynajem oraz zarządzanie nieruchomościami,
usługi holdingów finansowych, zarządzanie majątkiem, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, finansowanie
przedsięwzięć inwestycyjnych, 37 usługi deweloperskie związane
z budową i/lub przygotowaniu nieruchomości, w tym budynkowych
(obiektów handlowych, przemysłowych, biurowych, mieszkalnych)
wraz z infrastrukturą z przeznaczeniem na sprzedaż, wynajem,
użyczenie, nadzorowanie w wyżej wymienionym zakresie; budownictwo, usługi budowlane, usługi związane z realizacją projektów
budowlanych dotyczących wznoszenia budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych, roboty budowlane, burzenie i rozbiórka obiektów
budowlanych, usługi budowlane w zakresie przygotowania terenu
pod budowę, usługi w zakresie robót związanych z: budową dróg
i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnych, mostów i tuneli,
rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyj-
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nych i elektroenergetycznych, obiektów inżynierii wodnej, obiektów
inżynierii lądowej i wodnej; wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, usługi związane z utrzymaniem i konserwacją
obiektów, usługi specjalistyczne w zakresie budownictwa w tym:
tynkowanie, malowanie i szklenie, zakładanie stolarki budowlanej,
posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, dekarstwo, roboty budowlane wykończeniowe, usługi instalacyjne, usługi w zakresie: instalacji budowlanych, instalacji hydraulicznych, instalacji sanitarno-wentylacyjnych, instalacji urządzeń przeciwwłamaniowych,
zabezpieczeń elektronicznych, usługi w zakresie instalacji alarmów
przeciwpożarowych, montaż sieci komputerowych oraz teletechnicznych w tym systemów alarmowych, wykonywanie instalacji
centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, wykonywanie instalacji
wodnokanalizacyjnych, wykonywanie instalacji gazowych, roboty
nawierzchniowe, sprzątanie, czyszczenie i utrzymywanie czystości
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, czyszczenie budynków
i obiektów przemysłowych od wewnątrz i od zewnątrz, usługi utrzymywania porządku w budynkach, w tym sprzątanie i utrzymywanie
czystości, prace porządkowe, wywóz śmieci, usługi pralnicze; wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 42 opracowywanie
i zarządzanie projektami technicznymi, usługi wykonywania badań
i analiz technicznych, planowanie przestrzenne, usługi wykonywania
ekspertyz technicznych, usługi w zakresie inżynierii i związane z nią
doradztwo, wdrażanie projektów przemysłowych, usługi w zakresie
projektowania, architektura, doradztwo budowlane, opracowywanie projektów technicznych.

(111) 257248
(220) 2011 11 28
(210) 393396
(151) 2013 04 15
(441) 2012 03 12
(732) WINDPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) windprojekt
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu, hurtowni, salonu, oraz komisu z samochodami i pojazdami, częściami samochodowymi oraz
częściami do pojazdów, 36 pośrednictwo handlu nieruchomościami, wycena, administrowanie, wynajem, dzierżawa, nieruchomości,
pośrednictwo i doradztwo w sprawach inwestycji kupna, sprzedaży
oraz najmu nieruchomości, doradztwo prawne i finansowe w zakresie
kredytów oraz obrotu nieruchomościami, pośrednictwo finansoweudzielanie pożyczek finansowych, dystrybucja funduszy, lokaty finansowe, transakcje finansowe, ocena zdolności kredytowych, działalność
finansowych towarzystw holdingowych, 37 budownictwo ogólne,
usługi budowlane, naprawy, remonty, konserwacje, usługi nadzoru
technicznego i inwestorskiego oraz sporządzania opinii dotyczących
gruntów i nieruchomości, konstruowanie, instalowanie, konserwacja
i naprawa turbin i silników wiatrowych instalowanie i naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, 39 usługi transportowe,
magazynowe i spedycyjne, usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, 42 analizy, ekspertyzy i badania naukowo-techniczne w dziedzinie energetyki, turbin i silników wiatrowych, usługi inżynierskie,
projektowe, badawcze i doradcze oraz ekspertyzy dotyczące: montażu, budowy, naprawy i konserwacji urządzeń i układów elektrycznych,
energetycznych, systemów komputerowych, systemów monitorujących, nadzorujących, zabezpieczających, budowy i remontów dróg,
obiektów dla potrzeb budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, rekultywacji i stabilizacji gruntów, usługi w zakresie opracowywania programów komputerowych, usługi w zakresie tworzenia i administrowania stron internetowych.
(111) 257249
(220) 2011 12 21
(210) 394393
(151) 2013 04 05
(441) 2012 03 26
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn, PL.
(540)
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(510), (511) 03 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, detergenty, środki do namaczania bielizny, preparaty do prania,
wywabiacze plam, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, pasty do podłogi i mebli, płyny antypoślizgowe do podłogi,
wosk do podłogi, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania rdzy, środki odkażające, preparaty bakteriobójcze, preparaty do
czyszczenia rur odpływowych, płyny do zmywania, płyny do mycia
szyb, mydła, preparaty do mycia, płyny do pielęgnacji ciała, włosów,
szampony, kremy kosmetyczne, kosmetyki, środki do czyszczenia
zębów, antyperspiranty, dezodoranty, preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, sole do kąpieli, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, aromaty, saszetki zapachowe do bielizny, pasty do butów, kosmetyki dla
zwierząt, środki do pielęgnacji skóry, 16 papier, karton i wyroby z tych
materiałów, papierowe materiały higieniczne, papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki do nosa papierowe,
pieluchy i/lub pielucho-majtki niemowlęce z papieru, ślimaki papierowe, papier do pieczenia, torebki do pakowania, woreczki śniadaniowe z papieru, woreczki śniadaniowe z tworzyw sztucznych, folie
z tworzyw sztucznych do celów spożywczych, pojemniki-woreczki do
lodu, tunele do pieczenia, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, bielizna stołowa papierowa, serwetki papierowe, serwety
i serwetki stołowe papierowe, obrusy papierowe, filtry do kawy papierowe, opakowania z papieru lub kartonu, papier do pakowania, torby
do pakowania, torby na śmieci papierowe, torebki papierowe do odkurzaczy, folia aluminiowa, folia metalowa do zawijania i pakowania,
21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki,
naczynia stołowe, pojemniki na odpadki, gąbki do celów domowych,
gąbki toaletowe, sprzęt do mycia, czyszczenia, szorowania, narzędzia
do ręcznego czyszczenia, ściereczki do czyszczenia, ścierki do mycia
podłóg, ircha do czyszczenia, ściereczki do wycierania mebli, froterki
do parkietów nieelektryczne, mopy, rękawice do prac domowych, skóra do polerowania, szczotki, zmywaki metalowe do szorowania, wiadra, blachy do pieczenia, formy, foremki do pieczenia, rondle do pieczenia, formy do chleba, foremki do babeczek, formy do ciast, garnki,
nieelektryczne naczynia do pieczenia mięsa, naczynia i przyrządy kuchenne, miski, miseczki, naczynia szklane,termo izolowane pojemniki
na żywność, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki mydła,
dozowniki papieru toaletowego.

(111) 257250
(220) 2011 12 23
(210) 394538
(151) 2013 04 11
(441) 2012 03 26
(732) OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, biały, złoty,
beżowy, czerwony, zielony
(531) 5.3.11, 5.7.6, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, chałwa.
(111) 257251
(220) 2011 12 23
(210) 394539
(151) 2013 04 11
(441) 2012 03 26
(732) OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, złoty, czerwony, żółty, beżowy
(531) 5.5.19, 5.5.21, 25.1.15, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, chałwa.
Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.5.1, 29.1.12

(111) 257252
(151) 2013 04 11

(220) 2011 12 23
(441) 2012 03 26

(210) 394540
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(732) OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, PL.
(540)
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, chałwa.

(111) 257257
(220) 2012 01 03
(210) 394828
(151) 2013 04 22
(441) 2012 04 10
(732) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA
GOSPODARKI, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, złoty, czerwony, pomarańczowy,
zielony, beżowy
(531) 5.7.1, 19.1.11, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, chałwa.
(111) 257253
(220) 2011 12 23
(210) 394542
(151) 2013 04 11
(441) 2012 03 26
(732) OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, beżowy, złoty, czerwony, zielony,
pomarańczowy
(531) 5.7.1, 11.3.4, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, chałwa.
(111) 257254
(220) 2011 12 23
(210) 394543
(151) 2013 04 11
(441) 2012 03 26
(732) OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, beżowy, złoty, czerwony, niebieski
(531) 8.3.1, 11.3.14, 25.1.15, 26.11.9, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, chałwa.
(111) 257255
(220) 2011 12 23
(210) 394544
(151) 2013 04 11
(441) 2012 03 26
(732) OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, PL.
(540)

Kolor znaku: beżowy, biały, złoty, czerwony, zielony, żółty,
pomarańczowy
(531) 5.5.19, 25.1.15, 26.1.1, 26.11.9, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, chałwa.

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 2.7.23, 2.7.25, 14.1.13, 14.1.24, 29.1.12
(510), (511) 16 papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury,
materiały drukowane, plakaty, książki, czasopisma, mapy, kalendarze, fotografie, papeterie, artykuły papiernicze, artykuły i materiały
biurowe z wyjątkiem mebli, materiały piśmienne, naklejki i nalepki,
notesy, organizery, wizytowniki, długopisy, ołówki, breloczki, znaczki
z logo, 18 aktówki, dyplomatki, walizki, torby podróżne, torby turystyczne, torebki, teczki, plecaki, portfele, portmonetki, parasole, parasolki, parasole przeciwsłoneczne, pokrowce na parasole, etui skórzane, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, etui
skórzane na okulary, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: papier i wyroby z papieru, tektura i wyroby z tektury,
materiały drukowane, plakaty, książki, czasopisma, mapy, kalendarze, fotografie, papeterie, artykuły papiernicze, artykuły i materiały
biurowe z wyjątkiem mebli, materiały piśmienne, naklejki i nalepki,
notesy, organizery, wizytowniki, długopisy, ołówki, breloczki, znaczki
z logo; aktówki, dyplomatki, walizki, torby podróżne, torby turystyczne, torebki, teczki, plecaki, portfele, portmonetki, parasole, parasolki, parasole przeciwsłoneczne, pokrowce na parasole, etui skórzane,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, etui skórzane na okulary; przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz
pojemniki-wykonane nie z metali szlachetnych ani nie pokrywane
nimi, butelki szklane, wyroby gospodarstwa domowego z ceramiki,
naczynia do picia, filiżanki, szklanki, kubki, kufle, odzież, nakrycia głowy, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary:
w sklepie, z katalogu różnych artykułów, wykorzystując zamówienie
korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie reklamy i promocji, organizacja targów i wystaw handlowych
i reklamowych oraz warsztatów, organizacja imprez promocyjnych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, badania i analizy rynku, badania opinii publicznej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, usługi w zakresie komputerowych baz danych, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi.
(111) 257258
(220) 2012 01 03
(210) 394829
(151) 2013 04 22
(441) 2012 04 10
(732) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA
GOSPODARKI, Warszawa, PL.
(540)

(111) 257256
(220) 2011 12 23
(210) 394546
(151) 2013 04 11
(441) 2012 03 26
(732) OTMUCHÓW MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otmuchów, PL.
(540)

Kolor znaku: złoty, biały, czerwony
(531) 27.5.1, 29.1.13

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 2.7.23, 2.7.25, 14.1.13, 14.1.24, 29.1.12

Nr 11/2013

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 01 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa
sztuczne w stanie surowym; nawozy do użyźniania gleby; środki do
gaszenia ognia; preparaty do hartowania i lutowania metali; produkty chemiczne do konserwowania żywności; substancje garbujące; kleje i spoiwa przeznaczone dla przemysłu, 03 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do
czyszczenia zębów, 05 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne;
środki sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne do
celów leczniczych; żywność dla niemowląt; plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne; środki odkażające; środki do zwalczania robactwa; fungicydy, herbicydy, 06 metale nieszlachetne i ich stopy;
budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje
budowlane; materiały metalowe do budowy dróg żelaznych; przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych; drobne
wyroby żelazne, wyroby ślusarskie; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach;
rudy (kruszce), 07 maszyny i obrabiarki; silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych); mechanizmy sprzęgania i napędu
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych); mechaniczne
narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny; inkubatory do jaj,
09 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej; urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami; kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do
przetwarzania danych, komputery; urządzenia do gaszenia ognia,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 12 pojazdy; urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 13 broń palna; amunicja i pociski; materiały wybuchowe; sztuczne ognie, 14 metale szlachetne
i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie
ujęte w innych klasach; wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne;
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 15 instrumenty
muzyczne, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki; materiały introligatorskie; fotografie; materiały biurowe; kleje do celów biurowych lub domowych; materiały dla artystów; pędzle do malowania; maszyny do pisania i sprzęt
biurowy z wyjątkiem mebli; materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem przyrządów; materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach; czcionki drukarskie; matryce
drukarskie, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach; skóry zwierzęce, skóry surowe; walizy
i torby podróżne; parasolki, parasole i laski; bicze, uprzęże i wyroby
rymarskie, 19 materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów; wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej,
sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych nie ujęte w innych klasach, 22 liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki nie ujęte w innych klasach; materiały na
obicia i do wypełniania z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych;
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, 23 przędza
i nici dla włókiennictwa, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach; narzuty na łóżka i obrusy, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 26 koronki; hafty, wstążki i sploty; guziki, haczyki
i oczka, szpilki i igły; sztuczne kwiaty, 28 gry i zabawki; artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach; ozdoby choinkowe, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki,
dżemy, kompoty; jaja, mleko, produkty mleczne; oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
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nienaturalna; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody; miód, melasa (syropy); drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy jako przyprawy; przyprawy; lód,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach; żywe zwierzęta; świeże owoce i warzywa; nasiona, naturalne rośliny i kwiaty; karma dla zwierząt; słód, 32 piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 reklama; zarządzanie
w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej;
prace biurowe, 37 usługi budowlane; naprawy; usługi instalacyjne,
38 telekomunikacja: usługi związane z ustalaniem tras połączeń
i połączeń dla telekomunikacji; usługi telefoniczne; transmisja satelitarna; terminale komputerowe; przydzielanie użytkownikowi
dostępu do światowej sieci komputerowej, przydzielanie dostępu
do baz danych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie informacji; połączenie ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, poczta
elektroniczna, łączność poprzez terminale komputerowe, informacja o telekomunikacji, 39 transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie wycieczek, 42 badania oraz usługi-naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie; analizy przemysłowe i usługi
badawcze; projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje;
usługi zakwaterowania, 44 usługi medyczne; chiropraktyka, chirurgia plastyczna, dentystyka, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja,
kliniki medyczne, kliniki medyczne, opieka pielęgniarska i medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne, sanatoria, szpitale, usługi
farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi położnicze.

(111) 257259
(220) 2012 01 17
(210) 395243
(151) 2013 05 14
(441) 2012 04 23
(732) PTH CERTECH J. KUCA, J. MOTYKA SPÓŁKA JAWNA,
Niedomice, PL.
(540) Bat
(510), (511) 05 środki przeciw insektom.
(111) 257260
(220) 2012 01 20
(210) 395427
(151) 2013 04 15
(441) 2012 04 23
(732) WOJENKOWSKI WOJCIECH-ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, brązowy, złoty
(531) 2.9.1, 5.5.1, 8.1.19, 8.1.22, 9.1.10, 19.3.3, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czekoladki, bombonierki, pralinki, wiśnie w czekoladzie.
(111) 257261
(220) 2012 01 27
(210) 395826
(151) 2013 04 15
(441) 2012 05 07
(732) PIĘTA MAREK PROMAKO, Warszawa, PL.
(540) LACTINOVA
(510), (511) 05 suplementy diety, środki spożywcze do celów leczniczych z wyłączeniem żywności dla niemowląt.
(111) 257262
(220) 2012 02 08
(151) 2013 06 07
(441) 2012 05 21
(732) SIERAJEWSKI TADEUSZ, Warszawa, PL.

(210) 396378
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(540)

Kolor znaku: jasnopomarańczowy, żółty, czarny
(531) 1.15.5, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 37 budowa i konserwacja rurociągów, budownictwo,
42 projekty techniczne (opracowania).
(111) 257263
(220) 2012 02 09
(151) 2013 05 15
(441) 2012 05 21
(732) IWANIEC DARIUSZ, Łódź, PL.
(540)

(210) 396465

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.9.3, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 03 kosmetyki.
(111) 257264
(220) 2012 02 13
(210) 396652
(151) 2013 04 10
(441) 2012 05 21
(732) PKT.PL POLSKIE KSIĄŻKI TELEFONICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bizcovery
(510), (511) 09 komputery i sprzęt przetwarzający dane, nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, programy do maszyn cyfrowych,
publikacje elektroniczne, oprogramowanie dla komputerów, aplikacje i oprogramowanie przeznaczone na telefony komórkowe, 16 publikacje, książki abonentów usług telekomunikacyjnych i adresowe,
broszury, kalendarze, foldery, 35 reklama, w szczególności wynajmowanie miejsc i powierzchni na cele reklamowe, pośrednictwo
w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach,
promocja, agencje informacji handlowej, usługi w zakresie działalności informacyjnej dotyczącej udostępniania danych o osobach
fizycznych, prawnych i innych podmiotach, doradztwo handlowe
oraz pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo konsultantów specjalizujących się w kojarzeniu nabywców
określonych towarów i usług z oferentami tych towarów lub usług,
doradztwo w zakresie: organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, badanie rynku, usługi badania opinii publicznej, usługi
w zakresie baz danych, w szczególności wyszukiwanie informacji
w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
sortowanie danych w bazach komputerowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, copywriting, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich komputerów i sprzętu przetwarzającego dane, nośników danych, płyt, dysków z nagraniami, programów do maszyn
cyfrowych, publikacji elektronicznych, oprogramowania dla komputerów, publikacji, książek abonentów usług telekomunikacyjnych
i adresowych, gazet, czasopism, materiałów drukowanych, artykułów
piśmiennych, broszur, kalendarzy, folderów oraz ofert usług z branży
reklamowej, telekomunikacyjnej, informacyjnej, wydawniczej oraz
komputerowej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary
oraz zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary
i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie internetowej,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu
telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji; informacja o wyżej wymienionych
usługach, 36 usługi administrowania i zarządzania majątkiem nieru-
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chomym, usługi pośrednictwa w obrocie majątkiem nieruchomym,
wynajem nieruchomości, leasing, usługi bankowe, usługi finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, operacje finansowe, doradztwo kredytowe, usługi pośrednictwa kredytowego, pożyczki, kredyty ratalne, usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży produktów
inwestycyjnych i bankowych, informacja o powyższych usługach,
38 telekomunikacja, usługi w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej, telefoniczne udzielanie informacji w ramach usługi call-center, zbieranie i przekazywanie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną
i Internet, agencje informacyjne, informacja o powyższych usługach,
39 dystrybucja gazet, 40 usługi poligraficzne i drukarskie, introligatorstwo, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych tekstów, publikacja elektroniczna on-line różnych książek i periodyków
oraz innych publikacji, w szczególności wydawnictw zawierających
dane teleadresowe różnych podmiotów, produkcja, montaż, realizacja filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, usługi w zakresie edukacji, nauki, kultury, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, szkoleń,
kursów, prowadzenie szkoleń na odległość z użyciem Internetu;
dystrybucja filmów, nagrań i programów; informacja o powyższych
usługach, 42 projektowanie serwisów internetowych, tworzenie
i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi, projektowanie stylu i struktur
stron internetowych, graficzne opracowywanie stron WWW, usługi
w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych,
hosting, reprodukcja zapisanych nośników informacji, reprodukcja
komputerowych nośników informacji, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, odzyskiwanie danych
komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie graficzne, informacja o powyższych usługach.

(111) 257265
(220) 2012 02 15
(210) 396766
(151) 2013 05 13
(441) 2012 05 21
(732) ŻÓRAWSKA ANNA METROHOME24-BIURO NIERUCHOMOŚCI,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 26.1.1, 26.1.17, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości.
(111) 257266
(220) 2012 02 17
(210) 396878
(151) 2013 04 22
(441) 2012 05 21
(732) ZIMECKI RAFAŁ, SOCHA MARCIN MEGARON
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa, PL.
(540)

(531) 26.3.1, 26.11.2, 27.5.1
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
agencji informacji handlowej, usługi agencji reklamowych, analizy
kosztów, aukcje publiczne, badanie rynku, badania opinii publicznej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rekrutacja
personelu, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zakresie zarządzania, pośrednictwo pracy, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamy, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek druków
prospektów i broszur, usługi w zakresie rachunkowości, weryfikacja
rachunków, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, organizacja
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych
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przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, systematyzacja i pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży
towarów budowlanych, metalowych, maszyn i urządzeń, nieruchomości, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z towarami budowlanymi, metalowymi, maszynami i urządzeniami, 36 usługi agencji kredytowych, usługi agencji pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami poprzez Internet, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych i ubezpieczeniowych, dzierżawa majątku nieruchomego,
usługi finansowe, zarządzanie majątkiem, administrowanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, pośrednictwo finansowe, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie
operacji finansowych, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych jako nieruchomości, usługi kredytowania, usługi ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem,
zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa obiektów budowlanych
wszelkiego typu i ich wykańczanie, instalowanie, konserwacja oraz
naprawy biurowych maszyn i urządzeń, budowa budynków, budowa pawilonów i sklepów, budowa obiektów górniczych i produkcyjnych, informacja budowlana, nadzór budowlany, usługi budowlane,
wykonywanie instalacji elektrycznych i sygnalizacyjnych, czyszczenie
budynków od zewnątrz i wewnątrz, oczyszczanie dróg, układanie
nawierzchni drogowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi hydrauliczne, izolowanie budynków, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, zabezpieczanie przed korozją,
czyszczenie i naprawy kotłów, instalacja konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, rozbiórka budynków, budowa i konserwacja
rurociągów, montaż rusztowań, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, instalowanie i naprawy alarmów
antywłamaniowych, instalowanie i naprawa wind, 42 usługi architektoniczne, usługi artystów grafików, badania geologiczne, badania
techniczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo
budowlane, usługi w zakresie inżynierii technicznej, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, opracowywanie projektów
technicznych, planowanie urbanistyczne, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowanie i udostępnianie
zasobów serwerów sieci komputerowej.

(111) 257267
(220) 2012 02 20
(210) 396935
(151) 2013 05 09
(441) 2012 06 04
(732) NOWAKOWSKI PIOTR, Paris, FR.
(540) KANOSEI
(510), (511) 30 potrawy na bazie mąki, makarony, kluski, potrawy
na bazie makaronu, ciasta wytrawne, ciasta cukiernicze, pieczywo,
chleb, bułki, kanapki, tarty, tortille, ciasta lub ciastka z nadzieniem,
pierogi, pierożki, naleśniki, paszteciki, pizze, przekąski zbożowe,
chrupki na bazie zbóż, wafle, sosy do przyprawiania potraw, 43 usługi restauracji, barów, kantyn, kawiarni, pubów, pizzerii, stołówek, jadłodajni, bufetów, usługi cateringowe, usługi serwowania posiłków
i napojów na zamówienie, przygotowywanie posiłków oraz napojów
i ich serwowanie na miejscu albo na wynos.
(111) 257268
(220) 2012 03 05
(210) 397582
(151) 2013 04 23
(441) 2012 06 18
(732) MONDAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Poznań, PL.
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary, ciemnoczerwony, biały
(531) 7.1.8, 26.11.1, 26.11.9, 26.15.15, 27.5.1, 29.1.13
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(510), (511) 36 usługi w zakresie prowadzenia agencji obrotu nieruchomościami, agencji mieszkaniowych, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, dzierżawa, wycena nieruchomości, wynajem lokali
mieszkalnych i niemieszkalnych, pomieszczeń biurowych i nieruchomości, ściąganie czynszów, 43 usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych na pobyt czasowy, wynajem sal
na posiedzenia.

(111) 257269
(220) 2012 03 16
(210) 398153
(151) 2013 06 20
(441) 2012 06 18
(732) SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) Gastro Finanse
(510), (511) 09 programy komputerowe, 35 doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością gospodarczą, 42 usługi w zakresie oprogramowania komputerowego.
(111) 257270
(220) 2012 03 23
(151) 2013 05 08
(441) 2012 07 02
(732) SIEJKA MACIEJ BARTEKS, Warszawa, PL.
(540)

(210) 398499

Kolor znaku: szary, złoty, czarny
(531) 5.5.16, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 11 umywalki, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej następujących towarów: miski wiszące wc, bidety wiszące wc, umywalki nablatowe, umywalki tradycyjne, wanny wolnostojące, wanny tradycyjne, armatura łazienkowa, stelaże zatynkowe,
umywalki szklane, odpływy liniowe, kompakty wc, kabiny prysznicowe, brodziki, parawany nawannowe.
(111) 257271
(220) 2012 04 04
(210) 399082
(151) 2013 05 31
(441) 2012 07 16
(732) SŁAWIŃSKI JAKUB PRESTO TRANS, Komorzno, PL.
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 24.15.1, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.4
(510), (511) 39 transport samochodowy, spedycja, logistyka.
(111) 257272
(220) 2012 04 16
(210) 399393
(151) 2013 06 11
(441) 2012 07 30
(732) FIRMA CUKIERNICZA SOLIDARNOŚĆ-ROK ZAŁOŻENIA 1952
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) golden strawberry
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe, praliny.
(111) 257273
(220) 2012 04 16
(210) 399394
(151) 2013 06 11
(441) 2012 07 30
(732) FIRMA CUKIERNICZA SOLIDARNOŚĆ-ROK ZAŁOŻENIA 1952
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) złota truskawka
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe, praliny.
(111) 257274
(220) 2012 04 18
(151) 2013 05 22
(441) 2012 07 30
(732) Arcor S.A.I.C., Arroyito, AR.

(210) 399557
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(540)

(531) 26.1.2, 26.11.1, 27.5.1
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody; miód, melasa (syropy); drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód.
(111) 257275
(220) 2012 04 19
(210) 399593
(151) 2013 06 18
(441) 2012 07 30
(732) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA „SPOMLEK”, Radzyń Podlaski, PL.
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.5.1, 29.1.4
(510), (511) 29 napoje mleczne lub z przewagą mleka, mleczne produkty, mleko.
(111) 257276
(220) 2012 04 27
(210) 399887
(151) 2013 06 10
(441) 2012 07 30
(732) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) blue pocket
(510), (511) 09 programy komputerowe, interfejsy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością
gospodarczą, 42 programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania.
(111) 257277
(220) 2012 04 27
(210) 399925
(151) 2013 06 11
(441) 2012 07 30
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, złoty
(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne gazowane i niegazowane; napoje bezalkoholowe; soki owocowe; soki warzywne; soki owocowowarzywne; napoje owocowe; napoje warzywne, napoje owocowowarzywne; napoje energetyczne; lemoniady; syropy i inne preparaty
do przygotowywania napojów.
(111) 257278
(220) 2012 05 07
(210) 400095
(151) 2013 05 21
(441) 2012 08 13
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US.
(540) MICRO-SCULPTING
(510), (511) 03 preparaty do pielęgnacji skóry, mydła; środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów;
środki do czyszczenia zębów.
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(111) 257279
(220) 2012 03 16
(210) 400336
(151) 2013 06 21
(441) 2012 08 27
(732) SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) Gastro Improvement
(510), (511) 09 programy komputerowe, 35 doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością gospodarczą, 42 usługi w zakresie oprogramowania komputerowego.
(111) 257280
(220) 2010 08 09
(210) 373861
(151) 2013 04 03
(441) 2010 11 22
(732) WIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa, Rzeszów, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, brunatny (CMYK C-0%
M:100% Y:100% K:70%)
(531) 25.5.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 20 meble, 35 organizowanie targów i wystaw mebli
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie i reklama
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej mebli, dystrybucja materiałów reklamowych mebli, sprzedaż i promocja mebli
na rzecz osób trzecich, sprzedaż i promocja mebli na rzecz osób trzecich poprzez sieć internetowa.
(111) 257281
(220) 2011 06 30
(151) 2013 04 12
(441) 2011 10 10
(732) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków, PL.
(540)

(210) 387131

(531) 26.13.25, 27.5.1
(510), (511) 06 wyroby z metali nieszlachetnych i ich stopów; figurki
z metali nieszlachetnych; klucze; pojemniki metalowe w tym pudełka
metalowe, emblematy do pojazdów metalowe, 09 automaty biletowe;
dyski do rejestracji danych; dyski kompaktowe, w tym audio-wideo
oraz komputerowe w tym CD-ROM, CD-RW; dyski magnetyczne; magnetyczne nośniki danych; dyski obliczeniowe; dyski optyczne; filmy
(błony) naświetlone, karty magnetyczne; nagrane dyski kompaktowe
(audio-video); nagrania; kasety magnetofonowe i video; diapozytywy;
pamięci komputerowe; nośniki danych w postaci pamięci komputerowej, wydawnictwa elektroniczne, 14 breloczki do kluczy ozdobne, monety i medale okolicznościowe, spinki do krawatów, figurki z metali
szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów zawarte w tej
klasie; afisze, plakaty; akwarele; albumy; artykuły biurowe; atlasy; bilety, w tym bilety komunikacji miejskiej; broszury; chorągiewki papierowe; czasopisma; druki; dzienniki; emblematy papierowe; etykiety nie
z materiału tekstylnego; foldery; folie z tworzyw sztucznych do pakowania; formularze; fotografie; gazety; grafiki; kalendarze; karty pocztowe; katalogi; koperty; komiksy; książki; magazyny; mapy geograficzne;
materiały drukowane; materiały piśmienne; nalepki reklamowe; nalepki; notatniki; notesy; odbitki fotograficzne, odbitki kserograficzne; odbitki (skany), odbitki (slajdy), plany; pocztówki; przewodniki; przybory
do pisania; publikacje; ramki na fotografie; reprodukcje graficzne; rozkłady i repertuary godzinowe; skrypty; sztandary papierowe; szyldy
z papieru lub z tektury; śpiewniki; tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektury; torby do pakowania z papieru; wydawnictwa kartograficzne w zakresie map, atlasów i przewodników; wydawnictwa pa-
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pierowe; wyroby papiernicze i introligatorskie; zakładki do książek;
znaczki pocztowe, 18 wyroby ze skóry i z imitacji skóry; pudełka ze skóry lub imitacji skóry; sakwy ze skóry lub imitacji skóry; laski; parasole
i parasolki; pokrowce na parasole; walizki; torby, w tym torby na zakupy; torby nie zawarte w innych klasach; smycze; plecaki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi agencji informacji handlowej; informacja o działalności gospodarczej i handlowej; doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, w tym w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej; pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej; doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej; zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób trzecich;
public relations; kreowanie wizerunku firm, usług, towarów i gminy;
usługi w zakresie reklamy, mianowicie: rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych, takich jak: ulotek, prospektów, druków, próbek i innych gadżetów reklamowych; publikowanie tekstów reklamowych; przygotowywanie reklam prasowych; reklama billboardowa;
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej; reklamy korespondencyjne; reklamy radiowe; reklamy telewizyjne; uaktualnianie materiału reklamowego; tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych; wynajmowanie przestrzeni reklamowej, nośników reklamowych
i miejsc na umieszczanie ogłoszeń reklamowych; usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych; organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania; prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej; promocja gospodarcza gminy i podmiotów powiązanych z gminą, w tym: promocja
sprzedaży; promocja rękodzielnictwa oraz towarów i usług lokalnych;
promowanie rolnictwa ekologicznego oraz jego produktów w szczególności produktów regionalnych; promowanie wyrobów sztuki regionalnej; usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, sportowych,
historycznych, patriotycznych, rocznicowych oraz usług promocji Miasta organizowane lub współorganizowane przez Miasto; usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD/DVD
oraz innych formach przekazu elektronicznego, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD/DVD oraz innych
formach przekazu elektronicznego w celu promocji Miasta i gminy;
organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych; nadzór, zarządzanie i administrowanie wystawami, giełdami, aukcjami, pokazami, targami
i konkursami; organizowanie i prowadzenie przetargów; usługi przedstawicielskie na rzecz podmiotów gospodarczych; oferowanie do
sprzedaży i sprzedaż produktów żywnościowych, produktów dekoracyjnych, odzieży, nakryć głowy, obuwia, pamiątek, upominków, gadżetów o charakterze reklamowym, bielizny stołowej, biżuterii, książek,
albumów i innych wydawnictw papierowych i elektronicznych, wyrobów papierniczych i introligatorskich, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, figurek, breloków, ciupag także, jako produkty lokalne, regionalne
lub towary promujące miasto i gminę, w sklepach detalicznych, hurtowniach, na targach, w drodze sprzedaży wysyłkowej, w drodze
sprzedaży z użyciem środków telekomunikacyjnych i informatycznych,
także poprzez sieć komputerową; usługi wzornictwa przemysłowego
w zakresie reklamy, 36 dzierżawa nieruchomości, administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami; wynajem nieruchomości biurowych,
zarządzanie i nadzór nad majątkiem gminnym oraz nad majątkiem
podmiotów powiązanych z gminą; analizy i ekspertyzy finansowe; doradztwo i informacja finansowa, w tym pomoc w ocenie zdolności kredytowej jednostek powiązanych z samorządem gminnym; inwestycje
kapitałowe; zbiórki funduszy na cele dobroczynne poprzez organizowanie giełd, aukcji, wystaw, konkursów, koncertów, spektakli, balów,
seminariów, zjazdów i innych imprez; izby rozrachunkowe, 41 usługi
w zakresie udzielania informacji o: edukacji, imprezach rozrywkowych,
imprezach kulturalnych, imprezach naukowych, imprezach edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz
w zakresie organizacji wypoczynku; działalność kulturalna w tym:
usługi muzeów i bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultury, usługi organizowania, prowadzenia i realizacji spektakli, a także
prowadzenia i obsługi festiwali z dziedziny kultury; organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
uroczystości okolicznościowych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, konkursów piękności; organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plene-
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rowych; organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych; organizowanie balów, przyjęć i loterii, organizowanie i prowadzenie koncertów; rezerwacja miejsc na spektakle; usługi dystrybucji biletów na wydarzenia rozrywkowe; usługi związane z organizacją wypoczynku; działalność sportowa w tym
organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wynajmowanie stadionów; produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, w tym wykonywanie fotoreportaży; pisanie tekstów, innych niż reklamowych; publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków; usługi wydawnicze, w tym publikowanie książek i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe
oraz wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD; wypożyczanie nagrań dźwiękowych; działalność rozrywkowa; działalność edukacyjna
i opiekuńcza w tym prowadzenie przedszkoli i szkół, 42 usługi wzornictwa przemysłowego, 43 żłobki, 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, prowadzenie negocjacji w zakresie nabycia i obrotu prawami
autorskimi oraz prawami własności przemysłowej; prowadzenie i nadzór nad agencjami adopcyjnymi; działalność związana z usługami pogrzebowymi i kremacyjnymi.

(111) 257282
(220) 2011 07 04
(210) 387435
(151) 2013 06 19
(441) 2011 10 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) KILER 360 SL
(510), (511) 05 substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność dla niemowląt; plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne; fungicydy, herbicydy.
(111) 257283
(220) 2011 12 29
(210) 394604
(151) 2013 06 06
(441) 2012 04 10
(732) MANAGER PHU KRZYSZTOF WŁODZIMIERZ PYTLARZ, Kielce, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 24.1.3, 26.3.4, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów, giełd oraz wystaw w celach handlowych i reklamowych, wypożyczanie urządzeń
i wyposażenia wystawienniczego, reklama i promocja na rzecz osób
trzecich, dekoracja stoisk wystawienniczych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń, organizowanie i administrowanie wystawami kulturalnymi i edukacyjnymi.
(111) 257284
(220) 2012 01 04
(210) 394870
(151) 2013 04 18
(441) 2012 04 10
(732) KUTNOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EXDROB SPÓŁKA
AKCYJNA, Kutno, PL.
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 3.7.3, 26.4.1, 26.4.2, 26.4.16, 26.4.18, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13

2860

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 22 naturalne materiały wyściełające, w szczególności
pierze, 29 mięso i przetwory mięsne, tłuszcz jadalne, 31 produkty
rolnicze i ogrodnicze nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta,
35 pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów,
39 konfekcjonowanie towarów rolno-spożywczych, usługi transportowe, 40 przetwarzanie surowców rolno-spożywczych.

(111) 257285
(220) 2012 01 27
(151) 2013 04 15
(441) 2012 05 07
(732) CAŁA DARIUSZ LIDA, Warszawa, PL.
(540)

(210) 396116

(210) 395775

(531) 18.3.21, 27.5.1
(510), (511) 16 wizytówki, piórniki, organizery, etui na przybory do
pisania wizytówki, piórniki, organizery, etui na przybory do pisania
i dokumenty, etui na karty kredytowe, 18 wyroby ze skóry i z imitacji skóry: walizki, aktówki, dyplomatki, portfele, teczki, portmonetki,
paski, paski do spodni, torebki, torebki damskie, tornistry, etui na
klucze, torby podróżne na ubrania, trzosy, sakiewki ze skóry, kuferki
przenośne na kosmetyki, futerały na butelki, aktówki, dyplomatki,
komplety podróżne, etui na krawaty, banknotówki, paszportówki, saszetki, torby na laptopy, etui na dokumenty, etui na karty wizytowe,
etui na telefony, pokrowce na parasole, parasole przeciwdeszczowe,
25 odzież i obuwie z tworzyw naturalnych i sztucznych, rękawiczki
i czapki, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: etui na
pomadki, zestawy do manicure, futerały na brzytwy, etui na okulary,
breloki, wizytówki, piórniki, organizery, etui na przybory do pisania,
etui na wizytówki i dokumenty, etui na karty kredytowe, wyroby ze
skóry i z imitacji skóry; walizki, aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, paski, torebki, tornistry, etui do kluczy, torby na laptopy,
etui na krawaty, torby podróżne na ubrania, trzosy, sakiewki ze skóry,
kuferki przenośne na kosmetyki, futerały na butelki, odzież i obuwie
z tworzyw naturalnych i sztucznych, rękawiczki i czapki.
(111) 257286
(220) 2012 01 27
(151) 2013 04 15
(441) 2012 05 07
(732) CAŁA DARIUSZ LIDA, Warszawa, PL.
(540)

(111) 257287
(220) 2012 02 02
(151) 2013 05 23
(441) 2012 05 07
(732) ALPOL GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Fidor, PL.
(540)

Nr 11/2013

(210) 395776

(531) 26.13.25, 27.5.1
(510), (511) 16 wizytówki, piórniki, organizery, etui na przybory do
pisania wizytówki, piórniki, organizery, etui na przybory do pisania
i dokumenty, etui na karty kredytowe, 18 wyroby ze skóry i z imitacji skóry: walizki, aktówki, dyplomatki, portfele, teczki, portmonetki,
paski, paski do spodni, torebki, torebki damskie, tornistry, etui na
klucze, torby podróżne na ubrania, trzosy, sakiewki ze skóry, kuferki
przenośne na kosmetyki, futerały na butelki, aktówki, dyplomatki,
komplety podróżne, etui na krawaty, banknotówki, paszportówki, saszetki, torby na laptopy, etui na dokumenty, etui na karty wizytowe,
etui na telefony, pokrowce na parasole, parasole przeciwdeszczowe,
25 odzież i obuwie z tworzyw naturalnych i sztucznych, rękawiczki
i czapki, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: etui na
pomadki, zestawy do manicure, futerały na brzytwy, etui na okulary,
breloki, wizytówki, piórniki, organizery, etui na przybory do pisania,
etui na wizytówki i dokumenty, etui na karty kredytowe, wyroby ze
skóry i z imitacji skóry; walizki, aktówki, dyplomatki, portfele, portmonetki, paski, torebki, tornistry, etui do kluczy, torby na laptopy,
etui na krawaty, torby podróżne na ubrania, trzosy, sakiewki ze skóry,
kuferki przenośne na kosmetyki, futerały na butelki, odzież i obuwie
z tworzyw naturalnych i sztucznych, rękawiczki i czapki.

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 1.1.2, 1.1.10, 19.1.3, 19.1.11, 26.1.13, 26.11.3, 26.13.25, 27.5.1,
29.1.12
(510), (511) 01 kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek, do
marmuru, do betonu komórkowego, do styropianu, do ociepleń,
do gresu, do siatki, kleje szybkowiążące dla budownictwa, kleje elastyczne dla budownictwa, klej gipsowy, klej do parkietu, mieszanki
klejowe dla budownictwa na bazie gipsu lub cementu, 19 materiały
budowlane niemetalowe, materiały przeznaczone do układania lub
spoinowania okładzin budowlanych, gotowe mieszanki budowlane
na bazie cementu, gipsu, wapna, gotowe mieszanki budowlane klejowe na bazie cementu, gipsu, wapna, zaprawy murarskie klejowe,
zaprawy klejowe do klinkieru, zaprawy klejowe do systemów ociepleń.
(111) 257288
(220) 2012 02 09
(210) 396488
(151) 2013 06 11
(441) 2012 05 21
(732) POLSKIE RADIO-ROZGŁOŚNIA REGIONALNA W SZCZECINIE
PR SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540)

(531) 26.2.1, 27.5.1
(510), (511) 16 afisze; plakaty; albumy; almanachy; broszury; czasopisma; fotografie; gazety; kalendarze; karty muzyczne z życzeniami;
karty pocztowe; komiksy; koperty; książki; naklejki adresowe; notesy
podręczne; prospekty; publikacje; reprodukcje graficzne; śpiewniki; zakładki do książek, 35 usługi w zakresie reklamy osób trzecich
wykonywane poprzez prowadzenie audycji radiowych; działalność
agencji reklamowej; badania marketingowe; badania opinii publicznej oraz badania rynku; pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca
na cele reklamowe w radio, telewizji, w mediach drukowanych oraz
mediach elektronicznych (Internet), 38 agencje informacyjne; usługi
w zakresie nadawania programów radiowych poprzez transmitowanie przekazu fonicznego; prowadzenie transmisji i przekazywanie wiadomości oraz informacji; udostępnienie Internetu dla forum
dyskusyjnego; reprodukcja zapisanych nośników informacji i nagrań
dźwiękowych oraz muzycznych; działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej; działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; usługi przesyłania danych, wiadomości,
dźwięku i obrazu przez portale komunikacyjne i informacyjne; obsługa telekonferencji, 41 usługi teatralne; informacja o imprezach
sportowych i rozrywkowych; informacja o rekreacji; publikowanie
książek; wypożyczanie nagrań dźwiękowych; organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji; produkcja programów radiowych
i telewizyjnych; prowadzenie i organizowanie koncertów; radiowe
programy rozrywkowe; realizacja spektakli; rezerwacja miejsc na
spektakle; usługi studia nagrań; usługi reporterskie, 42 doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego i informatyki.
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(111) 257289
(220) 2012 02 24
(210) 397222
(151) 2013 04 23
(441) 2012 06 04
(732) SITCONTEC POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Bolesławiec, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, czerwony
(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, beton, 37 usługi
budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.
(111) 257290
(220) 2012 02 27
(210) 397316
(151) 2013 04 18
(441) 2012 06 04
(732) FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, czerwony, niebieski
(531) 1.5.1, 1.15.5, 2.1.8, 2.7.13, 21.3.9, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotki, prospekty, druki, próbki], 41 organizowanie zawodów sportowych.
(111) 257291
(220) 2012 02 27
(210) 397318
(151) 2013 04 18
(441) 2012 06 04
(732) FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, granatowy, czerwony
(531) 1.5.1, 1.15.5, 2.1.8, 2.7.13, 21.3.9, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotki, prospekty, druki, próbki], 41 organizowanie zawodów sportowych.
(111) 257292
(220) 2012 03 09
(210) 397805
(151) 2013 04 22
(441) 2012 06 18
(732) GAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworzno, PL.
(540) GAMBET
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, płyty budowlane
niemetalowe, konstrukcje i słupy niemetalowe, spoiwa drogowe, nawierzchnie asfaltowe, beton, betonowe elementy budowlane, gips,
wyroby betonowe i gipsowe, budowlane materiały niemetalowe,
budowlany kamień, glina ceglarska, materiały do budowy i pokryć
dróg, materiały do pokryć nawierzchni dróg, materiały wiążące do
naprawy dróg, kamień, kruszywo, krzemionka, materiały budowlane, niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, skały wapienne, tłuczeń,
zaprawy budowlane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żwir,
37 usługi budowlane, remontowe, naprawcze i konserwatorskie
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w zakresie budynków, budowli i instalacji i doradztwo z tym związane, usługi wyposażania i wykańczania wnętrz budynków i budowli,
usługi budowlano-remontowo-montażowe, usługi remontowo-budowlane, instalatorskie i montażowe w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i instalacji gazowych, usługi
związane z budową i naprawą budynków, dróg, linii torowych oraz
linii przesyłowych, wykonywanie i konserwacja wszelkiego rodzaju
instalacji w obiektach wybudowanych, usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, budownictwo, budownictwo przemysłowe,
budowa dróg, mostów, obiektów przemysłowych, obiektów liniowych oraz obiektów inżynierii wodnej, rozbiórka budynków, nadzór
budowlany, informacja budowlana, stabilizacja gruntów, nadzór
budowlany, układanie nawierzchni drogowych, usługi eksploatacji
kamieniołomów, wynajmowanie sprzętu i narzędzi budowlano-remontowych oraz maszyn budowlanych, usługi eksploatacji kamieniołomów, 42 analizy i badania geologiczne i geofizyczne, doradztwo budowlane, badania techniczne i prace badawczo-rozwojowe
w zakresie budownictwa, sporządzanie ekspertyz technicznych,
usługi inżynieryjne w dziedzinie budownictwa, doradztwo budowlane, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie budownictwa, udostępnianie informacji technologicznych, usługi geodezyjne i kartograficzne, usługi w zakresie planowania przestrzennego
i urbanistycznego, projektowanie obiektów budowlanych na rzecz
osób trzecich, badania i usługi techniczne w zakresie budownictwa,
opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne.

(111) 257293
(220) 2012 03 09
(210) 397820
(151) 2013 04 20
(441) 2012 06 18
(732) AUTOLAND J. KISIELEWSKI & J. MORAŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) ATACK
(510), (511) 03 środek do mycia felg.
(111) 257294
(220) 2012 03 29
(210) 398757
(151) 2013 06 17
(441) 2012 07 02
(732) KHURANA ALDONA, KHURANA SAMEER FOODMARKET
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, czarny, beżowy
(531) 2.3.1, 2.3.11, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje na zlecenie
osób trzecich, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów,
zabaw, balów, przygotowywanie dań, napojów i żywności na zamówienie oraz ich dostawa, usługi barów szybkiej obsługi, pubów, restauracji i stołówek.
(111) 257295
(220) 2012 03 29
(210) 398777
(151) 2013 04 24
(441) 2012 07 02
(732) SIKORSKI PETER LA PAMPA STEAK HOUSE, Gdańsk, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 3.4.4, 27.5.1, 29.1.13
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(510), (511) 41 organizacja imprez rozrywkowych: zabaw, balów, wesel, przyjęć, imprez okolicznościowych, konkursów; organizacja imprez
rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych, 43 prowadzenie restauracji, restauracji samoobsługowych, stołówek, kawiarni, barów, barów
szybkiej obsługi, placówek gastronomicznych, ruchomych placówek
gastronomicznych, przygotowanie i dostarczenie żywności oraz napojów dla odbiorców zewnętrznych, catering, wynajmowanie sal na
konferencje, posiedzenia, sympozja wraz z obsługą gastronomiczną.

(111) 257296
(220) 2012 03 30
(151) 2013 04 12
(441) 2012 07 02
(732) POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, czarny, biały
(531) 1.5.1, 3.7.17, 24.15.3, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 35 usługi importowo-eksportowe, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów
takich jak: odzież, obuwie, nakrycia głowy; 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.

(210) 398831

(111) 257300
(220) 2012 04 06
(210) 399151
(151) 2013 06 10
(441) 2012 07 16
(732) MCCORMICK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Stefanowo, PL.
(540) KAMIS-MAŁA SZCZYPTA, WIELKI EFEKT
(510), (511) 30 przyprawy, mieszanki przypraw, produkty przyprawowe i mieszanki produktów przyprawowych; kawa, herbata, kakao,
cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna; mąka i produkty zbożowe, przetworzone i ekstrudowane zboża; chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody; pasty do kanapek i dipy; sosy sałatkowe (dressingi);
przekąski pikantne; produkty gotowe do przyrządzenia i spożycia;
makarony, nachos, miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól,
musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przetworzone ziarna zbóż, przetworzone nasiona roślin strączkowych, zioła i przyprawy używane
do gotowania; lód, gotowe do przyrządzenia zupy w proszku i pasty,
sosy do mięs, pasty do gotowania.
(111) 257301
(220) 2012 04 10
(151) 2013 06 10
(441) 2012 07 16
(732) LI HONGJUN, Budapeszt, HU.
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, biały, żółty, czerwony
(531) 1.3.1, 1.15.15, 11.3.6, 25.1.15, 26.1.1, 27.5.1, 28.3, 29.1.15
(510), (511) 30 herbata, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty.
(111) 257298
(220) 2012 03 30
(151) 2013 04 12
(441) 2012 07 02
(732) POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

(210) 398863

(210) 398829

Kolor znaku: ciemnozielony, zielony, żółty, biały, czerwony
(531) 1.3.1, 1.15.15, 5.7.12, 11.3.6, 25.1.15, 26.1.1, 27.5.1, 28.3, 29.1.15
(510), (511) 30 herbata, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty.
(111) 257297
(220) 2012 03 30
(151) 2013 04 12
(441) 2012 07 02
(732) POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

(111) 257299
(220) 2012 03 30
(151) 2013 04 30
(441) 2012 07 02
(732) SZRAMKE JACEK TEXTIL TRADE, Tczew, PL.
(540)

Nr 11/2013

(210) 398832

Kolor znaku: ciemnozielony, zielony, żółty, biały, czerwony
(531) 1.3.1, 1.15.15, 5.3.11, 5.7.8, 11.3.6, 25.1.15, 26.1.1, 27.5.1, 28.3,
29.1.15
(510), (511) 30 herbata, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty.

(210) 399197

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych
klasach, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły;
sztuczne kwiaty.
(111) 257302
(220) 2012 04 19
(151) 2013 06 18
(441) 2012 07 30
(732) ŻYŁKA EWA VEILO, Zawada, PL.
(540)

(210) 399599

Kolor znaku: ciemnofioletowy, biały
(531) 26.13.25, 27.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 24 obrusy stołowe niepapierowe, narzuty na łóżka,
25 odzież damska, odzież męska, odzież z dzianiny, ubrania dla dzie-
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ci, 35 oferowanie w mediach a głównie w Internecie dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących produktów: obrusów stołowych, niepapierowych, narzut na łóżko, odzieży damskiej, odzieży
męskiej, odzieży z dzianiny, ubrań dla dzieci, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, informacja handlowa, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych i systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, porady konsumenckie,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych.

(111) 257303
(220) 2012 04 20
(210) 399618
(151) 2013 06 19
(441) 2012 07 30
(732) UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczawno-Zdrój, PL.
(540) naturalna woda lecznicza „Mieszko”
(510), (511) 05 kąpiele lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, 32 wody mineralne (napoje).
(111) 257304
(220) 2012 04 23
(210) 399687
(151) 2013 06 05
(441) 2012 07 30
(732) OPG ORANGE CASTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540)

(531) 26.3.1, 26.3.12, 26.4.1, 26.5.1, 27.5.1, 27.7.1
(510), (511) 35 sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych, usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami
inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
36 dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, ściąganie czynszów, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń: biurowych, usługowych i produkcyjnych, analizy
rynku nieruchomości, agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości,
pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu: budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 37 budowanie obiektów kubaturowych, roboty ziemne, wykonywanie dróg
i nawierzchni, budowanie lokali i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi restauracji i konserwacji obiektów budowlanych
i mieszkaniowych, usługi: remontowe, wykończeniowe i instalacyjne
obiektów budowlanych, usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych.
(111) 257305
(220) 2012 04 23
(210) 399688
(151) 2013 06 05
(441) 2012 07 30
(732) OPG ORANGE CASTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540)

(531) 26.3.1, 26.3.12, 26.4.1, 26.5.1, 27.5.1, 27.7.1

2863

(510), (511) 35 sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych, usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami
inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
36 dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, ściąganie czynszów, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń: biurowych, usługowych i produkcyjnych, analizy
rynku nieruchomości, agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości,
pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu: budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 37 budowanie obiektów kubaturowych, roboty ziemne, wykonywanie dróg
i nawierzchni, budowanie lokali i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi restauracji i konserwacji obiektów budowlanych
i mieszkaniowych, usługi: remontowe, wykończeniowe i instalacyjne
obiektów budowlanych, usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych.

(111) 257306
(220) 2012 04 23
(210) 399689
(151) 2013 06 05
(441) 2012 07 30
(732) OPG ORANGE CASTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) off piotrkowska 138/140
(510), (511) 35 sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych, usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami
inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
36 dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, ściąganie czynszów, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń: biurowych, usługowych i produkcyjnych, analizy
rynku nieruchomości, agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości,
pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu: budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 37 budowanie obiektów kubaturowych, roboty ziemne, wykonywanie dróg
i nawierzchni, budowanie lokali i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi restauracji i konserwacji obiektów budowlanych
i mieszkaniowych, usługi: remontowe, wykończeniowe i instalacyjne
obiektów budowlanych, usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych.
(111) 257307
(220) 2011 09 13
(151) 2013 06 03
(441) 2011 12 19
(732) LITWINOW IGOR, Warszawa, PL.
(540)

(210) 390166

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 26.11.3, 26.11.9, 28.5, 29.1.12
(510), (511) 03 preparaty do mycia, mydła, wyroby kosmetyczne,
dezodoranty do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy do ciała,
maseczki kosmetyczne, pasty i proszki do zębów, żele kosmetyczne,
kremy do peelingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne
wyszczuplające, perfumy, preparaty od oczyszczania i pielęgnacji
skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie
kosmetyczne do oczu, pudry kosmetyczne, make-up, błyszczyki na
usta, 05 leki, bandaże, gazy opatrunkowe, środki lecznicze do kąpieli,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, herbaty lecznicze, sole
do kąpieli leczniczych, zioła i napoje lecznicze, maści, preparaty do
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odchudzania do celów leczniczych, środki przeciwbólowe, preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu,
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy dla
celów leczniczych, środki antybakteryjne i lecznicze do skóry, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów wielkopowierzchniowych z artykułami
drogeryjnymi i parafarmaceutykami, prowadzenie sklepów internetowych z artykułami drogeryjnymi i parafarmaceutykami, prowadzenie aptek, w tym aptek internetowych, usługi reklamowe, usługi
informacji handlowej, publikowanie materiałów reklamowych.

(111) 257308
(220) 2012 04 02
(210) 398885
(151) 2013 06 14
(441) 2012 07 16
(732) SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA, BolechowoOsiedle, PL.
(540) METROSTYLE
(510), (511) 12 tramwaje, autobusy, autokary, pojazdy do poruszania
się po ziemi, części zamienne do tramwajów, autobusów, autokarów
i pojazdów do poruszania się po ziemi, nie zawarte w innych klasach,
35 usługi w zakresie sprzedaży pojazdów do poruszania się po ziemi
i części zamiennych do pojazdów do poruszania się po ziemi, 37 naprawa pojazdów do poruszania się po ziemi, usługi serwisowe dotyczące pojazdów do poruszania się po ziemi.
(111) 257309
(220) 2012 09 17
(210) 404845
(151) 2013 06 21
(441) 2013 01 07
(732) SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA, BolechowoOsiedle, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, ciemnozielony, szary
(531) 3.1.8, 29.1.13
(510), (511) 12 tramwaje, autobusy, autokary, pojazdy do poruszania
się po ziemi, części zamienne do tramwajów, autobusów, autokarów
i pojazdów do poruszania się po ziemi, nie zawarte w innych klasach,
35 usługi w zakresie sprzedaży pojazdów do poruszania się po ziemi
i części zamiennych do pojazdów do poruszania się po ziemi, 37 naprawa pojazdów do poruszania się po ziemi, obsługa pojazdów do
poruszania się po ziemi.
(111) 257310
(220) 2007 06 06
(210) 326220
(151) 2013 04 18
(441) 2007 09 17
(732) EURO-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa, PL.
(540) EURO NET
(510), (511) 01 filmy, błony światłoczułe lecz nie naświetlone, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, emulsje fotograficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej czułości,
uczulacze fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na fotokopie, tkaniny na fotokopie, papier samo zabarwiający się stosowany w fotografice, papier światłoczuły, preparaty do renowacji płyt gramofonowych, zestawy składników do
produkcji płyt gramofonowych, preparaty zapobiegające tworzeniu
się osadów, 02 pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i fotokopiarek, pasty drukarskie stanowiące tusze, tusze drukarskie, tonery, tusze do fotokopiarek, 03 preparaty do czyszczenia, środki do czyszczenia glazury, kamień do polerowania, preparaty do polerowania,
wybielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty do
prania, 06 przewody do anten, kraty, ruszty metalowe, foremki do
lodu metalowe, 07 maszyny do prania bielizny, przyrządy do woskowania i polerowania butów elektryczne, krajalnice do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem,
młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, malaksery, maszynki
do siekania mięsa, miksery stanowiące maszyny, miksery elektryczne
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do celów domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne,
młynki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urządzenia
elektromechaniczne do przygotowywania napojów, noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, nożyczki
elektryczne, obieraczki będące maszynami, odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące części maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze do
owoców elektryczne domowe, maszyny do pakowania, urządzenia
i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, młynki do pieprzu
inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty kuchenne elektryczne,
urządzenia do ssania powietrza, szczotki elektryczne, maszyny do
szycia, uchwyty stanowiące części maszyn, wirówki stanowiące maszyny, wirówki stanowiące młynki, wirówki stanowiące suszarki, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, maszyny do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 08 żelazka noży
gniazdowych stanowiące narzędzia, zestawy do golenia, krajarki do
jarzyn, rozdrabniacze do jarzyn, zestawy do manicure elektryczne,
żelazka do marszczenia, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne, noże do maszynek do mięsa stanowiące narzędzia, nieelektryczne noże do otwierania konserw, noże do warzyw, przyrządy do
ostrzenia, gilotynki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pilniki do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, maszynki do
obcinania włosów elektryczne i nieelektryczne, żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwienia glazurowania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, formierskie, żelazka rurkowe do
marszczenia, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, żyletki, 09 celki akumulatorowe, kwasomierze do akumulatorów, naczynia do akumulatorów, skrzynki do akumulatorów, akumulatory elektryczne,
płyty do akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, urządzenia do czyszczenia płyt akustycznych, złącza, sprzęgacze akustyczne, filmy animowane, rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegawcze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, automatyczne sekretarki, urządzenia
do ładowania baterii, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, lampy błyskowe stosowane w fotografice, światła błyskowe stosowane jako sygnały świetlne, żarówki do lamp błyskowych
stosowane w fotografice, nośniki danych magnetycznych, dane na
nośnikach optycznych, aparaty do demakijażu elektryczne, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, ścieżki zdalnego dostępu, drukarki komputerowe, druty i przewody elektryczne, złącza do
drutów, przewodów elektrycznych, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski
kompaktowe będące nośnikami danych, urządzenia do czyszczenia
dysków nagranych dźwiękiem, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyskietki, napędy dyskowe stosowane w informatyce, urządzenia do
transmisji dźwięku, ekrany stosowane w fotografice, ekrany projekcyjne, baterie elektryczne, przekaźniki elektryczne, złącza elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, żelazka elektryczne, epidiaskopy będące rzutnikami, etykietki na towarach elektroniczne, filmy,
błony naświetlone, filmy animowane, rysunkowe, filtry stosowane
w fotografice, celowniki aparatów fotograficznych, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, ociekacze do suszenia prac fotograficznych, statywy do aparatów fotograficznych, suszarki do klisz fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych,
urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do fotokopii, głośniki, szafki na głośniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do
czyszczenia głowic nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kontakty
elektryczne, gramofony, igły do gramofonów, ramiona tonowe do
gramofonów, regulatory prędkości do gramofonów, urządzenia do
wymiany igieł gramofonów, urządzenia do gier działające wyłącznie
z odbiornikiem telewizyjnym, aparatura do przetwarzania informacji, materiały na przewody instalacji elektrycznych tj. druty, kable,
kable elektryczne, powłoki na kable elektryczne, tuleje złączowe do
kabli elektrycznych, kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, wideokasety, wideokasety z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski kompaktowe audiowideo, odtwarzacze płyt kompaktowych, klawiatury komputerowe,
pamięci komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe software ładowalne, programy gier komputerowych,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, nagrane,
komputerowe urządzenia peryferyjne zewnętrzne, software, opro-
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gramowanie stałe komputerowe nagrane, komputery, drukarki do
komputerów, komputery przenośne podręczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do komutacji, laptopy
stanowiące komputery, lasery nie do celów medycznych, baterie do
latarek kieszonkowych, lokówki elektrotermiczne do włosów, lornetki, urządzenia do ładowania akumulatorów, magnetofony taśmowe,
maszyny księgujące, maszyny liczące, wyzwalacze migawki stosowane w fotografice, migawki stosowane w fotografice, mikrofony, modemy, monitory stosowane w programach komputerowych, monitory obrazowe wideo, podkładki pod myszy, myszy stosowane
w informatyce, nadajniki stosowane w telekomunikacji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy do narywania dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowane w światłomierzach, aparaty do nauczania,
urządzenia do nawigacji dla pojazdów stosowane w komputerach
pokładowych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, osłony obiektywów przeciwsłoneczne stosowane w optyce, obiektywy stanowiące soczewki stosowane
w optyce, dyski obliczeniowe, przyrządy do obserwacji, odbiorniki
audio-wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, urządzenia do
odtwarzania dźwięku, przełączniki ogniw stosowane w elektryczności, ogniwa elektryczne, aparaty elektrotermiczne do ondulacji włosów, lampy optyczne, osłony końcówek wyjść elektrycznych, osobiste sterea będące odtwarzaczami, baterie do oświetlenia, pamięci
komputerowe, urządzenia peryferyjne komputerowe, płyty fonograficzne, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów stosowane w komputerach pokładowych,
urządzenia pomiarowe elektryczne, instrumenty pomiarowe, aparatura do powiększania stosowana w fotografice, procesory będące
centralnymi jednostkami przetwarzania, procesory tekstu, aparaty
projekcyjne, ekrany projekcyjne, telefony przenośne, urządzenia do
przetwarzania informacji, przezrocza będące slajdami, przysłony stosowane w fotografice, publikacje elektroniczne stanowiące moduły
ładowalne, radary, aparaty radiowe, radia samochodowe, radio pagery, aparatura radiokomunikacyjna przenośna, aparatura radiotelefoniczna, odbiorniki radiowe, aparatura do rejestracji dźwięku, repondery telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, aparatura
do rozrywki przystosowana wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, rzutniki do slajdów, skanery stosowane w informatyce, skarpetki podgrzewane elektrycznie, słuchawki, słuchawki telefoniczne,
sterowniki akustyczne, styki elektryczne, styki elektryczne z metali
szlachetnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, elektroniczne wskazówki emitujące światło, taśmy filmowe naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty telefoniczne, przewody telefoniczne,
urządzenia nadawcze do telefonów, telefony przenośne, telegrafy
stanowiące aparaty, telekopiarki, aparaty telewizorów, termometry
nie do celów medycznych, translatory elektroniczne kieszonkowe,
trójnogi do aparatów fotograficznych, filtry promieni ultrafioletowych stosowane w fotografice, wagi, aparaty wideo, taśmy wideo,
wideofony, instalacje elektryczne zapobiegające włamaniom, urządzenia do układania włosów elektrotermiczne, wskaźniki temperatury, wyłączniki elektryczne, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyzwalacze migawek stosowane w fotografice,
wzmacniacze, urządzenia elektryczne do zgrzewania opakowań
z tworzyw sztucznych, karty z obwodami zintegrowanymi, karty inteligentne, złączki stosowane w elektryczności, 10 lampy kwarcowe
do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych,
aparaty do masażu, rękawice do masażu, przyrządy do masażu kosmetycznego, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 11 armatura do pieców, podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia chłodnicze,
komory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki elektryczne, dywany
ogrzewane elektrycznie, elektryczne ekspresy do kawy, grzejniki
elektryczne, elementy grzejne, fajerki grzejne, filtry będące częściami instalacji domowych lub przemysłowych, filtry do kawy elektryczne, filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice
elektryczne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje do gotowania, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki do nóg, inhalatory stanowiące sauny, elektryczne ekspresy do kawy, urządzenia do
palenia kawy, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, urządzenia klimatyzacyjne, koce podgrzewane
elektrycznie nie do celów leczniczych, palniki kuchenek, urządzenia
do kuchenek mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki
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elektryczne na choinkę, palniki do lamp, lampy bakteriobójcze do
oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów
projekcyjnych, lampy do układania włosów, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, rurowe lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, urządzenia do
chłodzenia mleka, aparatura chłodząca do napojów, podgrzewacze
narzędzi z żelaza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia do opalania się,
opiekacze do chleba, osprzęt do palników gazowych, żarówki oświetleniowe, aparaty do suszenia owoców, ruszty do palenisk, palniki do
lamp, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, piece kuchenne, piecyki do podgrzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody
stanowiące aparaturę, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje klimatyzacyjne powietrza,
suszarki powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura
do kąpieli w powietrzu gorącym, aparatura na powietrze gorące,
lampy do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, rożen, pręty do rożna, rożen stanowiący wyposażenie kuchenne, elektryczny sprzęt kuchenny, ogrzewacze do stóp elektryczne lub nieelektryczne, suszarki do bielizny
elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, termofory, tostery, urządzenia
elektryczne do produkcji jogurtów, wyciągi wentylacyjne, aparatura
do wentylacji, klimatyzacji, wentylatory stanowiące klimatyzację,
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, podgrzewacze wody
stosowane w aparaturach, instalacje do schładzania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, regulatory do wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, zasuwy do wyciągów stosowane
w ogrzewnictwie, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie pieców, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zaślepki do grzejników, zespół grzejny
powietrzny, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarówki
elektryczne, 14 budziki, chronografy stanowiące zegarki, przyrządy
do chronometrii, chronometry będące zegarami o dużej dokładności, przybory kuchenne z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne
z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, zegarki, zegary,
zegary i zegarki elektryczne, 15 taśmy muzyczne perforowane, 16 pokrowce na drukarki z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone
tuszem do drukarek komputerowych, drukarki przenośne stanowiące artykuły biurowe, filtry do kawy papierowe, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, materiały piśmienne,
niszczarki dokumentów do użytku biurowego, opakowania będące
artykułami papierniczymi, papier do pakowania, torby do pakowania
tj. koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kokardy
z papieru, przyrządy do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapisu
programów komputerowych, przybory szkolne stanowiące artykuły
piśmienne, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki papierowe do odkurzaczy, 18 torby podróżne, siatki na zakupy,
torby na zakupy, 20 zaciski do kabli niemetalowe, uchwyty, zaciski
z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, kosze z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka samonastawne do mebli niemetalowe, meble, kółka niemetalowe do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody drewniane do mebli, meble metalowe, półki meblowe, osprzęt
niemetalowy do mebli, stoliki ruchome pod komputery, 21 urządzenia rozpylające do aerozoli nie do celów medycznych, suszarki do
bielizny, cedzaki będące przyborami gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, butelki chłodnicze,
preparaty zawierające płyny wymiennocieplne do celów gospodarstwa domowego, zapewniające chłodzenie żywności, czajniczki do
herbaty nie z metali szlachetnych, narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcznie, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni,
deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, deski pralnicze, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, elementy podtrzymujące ruszt, filtry do kawy nieelektryczne, foremki
do lodu, formy, foremki, stanowiące przybory kuchenne, formy, foremki do ciast stanowiące przybory kuchenne, froterki do parkietów
nieelektryczne, frytkownice nieelektryczne, pokrywki do garnków,
zamknięcia przykrywek do garnków, garnki do gotowania na parze,
nieelektryczne, garnki kuchenne, garnki kuchenne będące komple-
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tami, garnki nie z metali szlachetnych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gofrownice do ciast nieelektryczne, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, grille kuchenne, grzebienie elektryczne, filtry do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do herbaty nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, imbryki nieelektryczne, ircha do
czyszczenia, wodne aparaty do płukania jamy ustnej, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie
z metali szlachetnych, młynki do kawy ręczne, serwisy do kawy nie
z metali szlachetnych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze do użytku domowego nie z metali szlachetnych, kosze na
odpadki, kosze na śmieci, formy, foremki kuchenne, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, sprzęt kuchenny nieelektryczny,
pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, szczotki do szkła
lamp, lodówki przenośne nieelektryczne, lodówki turystyczne nieelektryczne, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek lodu, urządzenia
do produkcji makaronów ręczne, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, młynki
do użytku domowego ręczne, młynki domowe nieelektryczne, mopy,
dziobki do naczyń, pokrywki do naczyń, naczynia do mieszania koktajli, tj. shakery, naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów
i mrożonych napoi, naczynia nie z metali szlachetnych, butelki na napoje dla podróżnych, koziołki pod noże na stół, odkurzacze nieelektryczne, otwieracze do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pałeczki stanowiące sprzęt kuchenny,
patelnie, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu
do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, podstawki do żelazka, pojemniki do użytku w domu lub
w kuchni nie z metali szlachetnych, pojemniki na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domowych, materiały do polerowania, nabłyszczania z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni,
polewaczki, końcówki wylotowe, sitka do polewaczek, przesiewacze,
sita będące przyborami gospodarstwa domowego, przybory do
użytku domowego nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nie
z metali szlachetnych, przybory kuchenne nieelektryczne, zamknięcia przykrywek do garnków, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, rondle, ruszty kuchenne, sita będące
przyborami gospodarstwa domowego, sitka do herbaty nie z metali
szlachetnych, sitka do zaparzania herbaty nie z metali szlachetnych,
spryskiwacze, przyrządy do spryskiwaczy, stojaki do suszenia prania,
syfony do wody gazowanej, szczoteczki do zębów, szczoteczki do
zębów elektryczne, szczotki elektryczne z wyjątkiem części maszyn,
szkło do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne,
szpikulce kuchenne metalowe, szpilki kuchenne metalowe, szufelki
lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne, ściereczki do wycierania kurzu, ściereczki do wycierania mebli, ściereczki impregnowane detergentem do czyszczenia, ścierki do
czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, tarki będące sprzętem kuchennym, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, łyżki do polewania tłuszczu kuchenne, torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wiaderka do
lodu, wiadra, przyrządy do woskowania i polerowania butów nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 28 urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie,
34 kamienie do zapalniczek, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 usługi świadczone w zakresie analizy kosztów, usługi polegające na przeprowadzaniu aukcje publicznych, usługi polegające na badaniu opinii publicznej, usługi
w zakresie badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi
w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń dla biur, usługi w zakresie wykonywania dekoracji wystaw sklepowych, usługi w zakresie
doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych tj.
próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania w działalności artystycznej, usługi polegające na
wykonywaniu ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie eksportowania i importowania towarów, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowej bazy danych, usługi w zakresie
wykorzystania manekinów do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, usługi w zakresie uaktualniania materiałów reklamowych,
usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych lub
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reklamowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach zarządzania
personelem, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie
rozlepiania plakatów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych, tj. ulotek, prospektów, druków, próbek, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe,
usługi w zakresie uaktualniania materiału reklamowego, usługi w zakresie wypożyczania materiału reklamowego, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy korespondencyjnej, usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej
i telewizyjnej, usługi sekretarskie, usługi w zakresie udzielania porad
konsumentom, usługi w zakresie udzielania informacji handlowych,
usługi w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych,
usługi w zakresie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
36 usługi w zakresie udzielania informacji finansowej, usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania informacji o ubezpieczeniach, usługi
w zakresie udzielania informacji bankowych, usługi w zakresie administrowania majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach majątku
nieruchomego, usługi powiernicze, usługi ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie wynajmowania pomieszczeń biurowych stanowiących
nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania majątkiem, 37 usługi
w zakresie instalowania, konserwacji oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, usługi w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz i od zewnątrz, usługi w zakresie instalowania i naprawy elektrycznych urządzeń, usługi w zakresie naprawy fotograficznych
aparatów, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy
komputerów, usługi w zakresie montażu kuchennych urządzeń, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy maszyn, usługi
w zakresie konserwacji mebli, 39 usługi w zakresie świadczenia usług
kierowców, usługi w zakresie magazynowania elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi w zakresie wynajmowania
magazynów, usługi w zakresie pakowania towarów, 40 usługi w zakresie recyklingu odpadków i odpadów, usługi w zakresie wykonywania odbitek fotograficznych, usługi w zakresie wywoływania filmów fotograficznych, usługi w zakresie kopiowania zdjęć, 41 usługi
w zakresie publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe,
42 usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie projektowania dekoracji wnętrz, usługi w zakresie
projektowania opakowań, usługi w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich.
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Warszawa, PL.
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(510), (511) 01 filmy, błony światłoczułe lecz nie naświetlone, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, emulsje fotograficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej czułości,
uczulacze fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na fotokopie, tkaniny na fotokopie, papier samo zabarwiający się stosowany w fotografice, papier światłoczuły, preparaty do renowacji płyt gramofonowych, zestawy składników do
produkcji płyt gramofonowych, preparaty zapobiegające tworzeniu
się osadów, 02 pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i fotokopiarek, pasty drukarskie stanowiące tusze, tusze drukarskie, tonery, tusze do fotokopiarek, 03 preparaty do czyszczenia, środki do czyszczenia glazury, kamień do polerowania, preparaty do polerowania,
wybielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty do
prania, 06 przewody do anten, kraty, ruszty metalowe, foremki do
lodu metalowe, 07 maszyny do prania bielizny, przyrządy do woskowania i polerowania butów elektryczne, krajalnice do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem,
młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, malaksery, maszynki
do siekania mięsa, miksery stanowiące maszyny, miksery elektryczne
do celów domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne,
młynki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urządzenia
elektromechaniczne do przygotowywania napojów, noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, nożyczki
elektryczne, obieraczki będące maszynami, odkurzacze, oprzyrządo-
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wanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące części maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze do
owoców elektryczne domowe, maszyny do pakowania, urządzenia
i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, młynki do pieprzu
inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty kuchenne elektryczne,
urządzenia do ssania powietrza, szczotki elektryczne, maszyny do
szycia, uchwyty stanowiące części maszyn, wirówki stanowiące maszyny, wirówki stanowiące młynki, wirówki stanowiące suszarki, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, maszyny do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 08 żelazka noży
gniazdowych stanowiące narzędzia, zestawy do golenia, krajarki do
jarzyn, rozdrabniacze do jarzyn, zestawy do manicure elektryczne,
żelazka do marszczenia, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne, noże do maszynek do mięsa stanowiące narzędzia, nieelektryczne noże do otwierania konserw, noże do warzyw, przyrządy do
ostrzenia, gilotynki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pilniki do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, maszynki do
obcinania włosów elektryczne i nieelektryczne, żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwienia glazurowania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, formierskie, żelazka rurkowe do
marszczenia, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, żyletki, 09 celki akumulatorowe, kwasomierze do akumulatorów, naczynia do akumulatorów, skrzynki do akumulatorów, akumulatory elektryczne,
płyty do akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, urządzenia do czyszczenia płyt akustycznych, złącza, sprzęgacze akustyczne, filmy animowane, rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegawcze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, automatyczne sekretarki, urządzenia
do ładowania baterii, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, lampy błyskowe stosowane w fotografice, światła błyskowe stosowane jako sygnały świetlne, żarówki do lamp błyskowych
stosowane w fotografice, nośniki danych magnetycznych, dane na
nośnikach optycznych, aparaty do demakijażu elektryczne, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, ścieżki zdalnego dostępu, drukarki komputerowe, druty i przewody elektryczne, złącza do
drutów, przewodów elektrycznych, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski
kompaktowe będące nośnikami danych, urządzenia do czyszczenia
dysków nagranych dźwiękiem, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyskietki, napędy dyskowe stosowane w informatyce, urządzenia do
transmisji dźwięku, ekrany stosowane w fotografice, ekrany projekcyjne, baterie elektryczne, przekaźniki elektryczne, złącza elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, żelazka elektryczne, epidiaskopy będące rzutnikami, etykietki na towarach elektroniczne, filmy,
błony naświetlone, filmy animowane, rysunkowe, filtry stosowane
w fotografice, celowniki aparatów fotograficznych, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, ociekacze do suszenia prac fotograficznych, statywy do aparatów fotograficznych, suszarki do klisz fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych,
urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do fotokopii, głośniki, szafki na głośniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do
czyszczenia głowic nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kontakty
elektryczne, gramofony, igły do gramofonów, ramiona tonowe do
gramofonów, regulatory prędkości do gramofonów, urządzenia do
wymiany igieł gramofonów, urządzenia do gier działające wyłącznie
z odbiornikiem telewizyjnym, aparatura do przetwarzania informacji, materiały na przewody instalacji elektrycznych, tj. druty, kable,
kable elektryczne, powłoki na kable elektryczne, tuleje złączowe do
kabli elektrycznych, kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, wideokasety, wideokasety z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski kompaktowe audiowideo, odtwarzacze płyt kompaktowych, klawiatury komputerowe,
pamięci komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe software ładowalne, programy gier komputerowych,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, nagrane,
komputerowe urządzenia peryferyjne zewnętrzne, software, oprogramowanie stałe komputerowe nagrane, komputery, drukarki do
komputerów, komputery przenośne podręczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do komutacji, laptopy
stanowiące komputery, lasery nie do celów medycznych, baterie do
latarek kieszonkowych, lokówki elektrotermiczne do włosów, lornet-
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ki, urządzenia do ładowania akumulatorów, magnetofony taśmowe,
maszyny księgujące, maszyny liczące, wyzwalacze migawki stosowane w fotografice, migawki stosowane w fotografice, mikrofony, modemy, monitory stosowane w programach komputerowych, monitory obrazowe wideo, podkładki pod myszy, myszy stosowane
w informatyce, nadajniki stosowane w telekomunikacji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy do narywania dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowane w światłomierzach, aparaty do nauczania,
urządzenia do nawigacji dla pojazdów stosowane w komputerach
pokładowych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, osłony obiektywów przeciwsłoneczne stosowane w optyce, obiektywy stanowiące soczewki stosowane
w optyce, dyski obliczeniowe, przyrządy do obserwacji, odbiorniki
audio-wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, urządzenia do
odtwarzania dźwięku, przełączniki ogniw stosowane w elektryczności, ogniwa elektryczne, aparaty elektrotermiczne do ondulacji włosów, lampy optyczne, osłony końcówek, wyjść elektrycznych, osobiste sterea będące odtwarzaczami, baterie do oświetlenia, pamięci
komputerowe, urządzenia peryferyjne komputerowe, płyty fonograficzne, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów stosowane w komputerach pokładowych,
urządzenia pomiarowe elektryczne, instrumenty pomiarowe, aparatura do powiększania stosowana w fotografice, procesory będące
centralnymi jednostkami przetwarzania, procesory tekstu, aparaty
projekcyjne, ekrany projekcyjne, telefony przenośne, urządzenia do
przetwarzania informacji, przezrocza będące slajdami, przysłony stosowane w fotografice, publikacje elektroniczne stanowiące moduły
ładowalne, radary, aparaty radiowe, radia samochodowe, radio pagery, aparatura radiokomunikacyjna przenośna, aparatura radiotelefoniczna, odbiorniki radiowe, aparatura do rejestracji dźwięku, repondery telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, aparatura
do rozrywki przystosowana wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, rzutniki do slajdów, skanery stosowane w informatyce, skarpetki podgrzewane elektrycznie, słuchawki, słuchawki telefoniczne,
sterowniki akustyczne, styki elektryczne, styki elektryczne z metali
szlachetnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, elektroniczne wskazówki emitujące światło, taśmy filmowe naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty telefoniczne, przewody telefoniczne,
urządzenia nadawcze do telefonów, telefony przenośne, telegrafy
stanowiące aparaty, telekopiarki, aparaty telewizorów, termometry
nie do celów medycznych, translatory elektroniczne kieszonkowe,
trójnogi do aparatów fotograficznych, filtry promieni ultrafioletowych stosowane w fotografice, wagi, aparaty wideo, taśmy wideo,
wideofony, instalacje elektryczne zapobiegające włamaniom, urządzenia do układania włosów elektrotermiczne, wskaźniki temperatury, wyłączniki elektryczne, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyzwalacze migawek stosowane w fotografice,
wzmacniacze, urządzenia elektryczne do zgrzewania opakowań
z tworzyw sztucznych, karty z obwodami zintegrowanymi, karty inteligentne, złączki stosowane w elektryczności, 10 lampy kwarcowe
do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych,
aparaty do masażu, rękawice do masażu, przyrządy do masażu kosmetycznego, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 11 armatura do pieców, podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia chłodnicze,
komory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki elektryczne, dywany
ogrzewane elektrycznie, elektryczne ekspresy do kawy, grzejniki
elektryczne, elementy grzejne, fajerki grzejne, filtry będące częściami instalacji domowych lub przemysłowych, filtry do kawy elektryczne, filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice
elektryczne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje do gotowania, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki do nóg, inhalatory stanowiące sauny, elektryczne ekspresy do kawy, urządzenia do
palenia kawy, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, urządzenia klimatyzacyjne, koce podgrzewane
elektrycznie nie do celów leczniczych, palniki kuchenek, urządzenia
do kuchenek mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki
elektryczne na choinkę, palniki do lamp, lampy bakteriobójcze do
oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów
projekcyjnych, lampy do układania włosów, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, rurowe lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, lodów-
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ki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, urządzenia do
chłodzenia mleka, aparatura chłodząca do napojów, podgrzewacze
narzędzi z żelaza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia do opalania się,
opiekacze do chleba, osprzęt do palników gazowych, żarówki oświetleniowe, aparaty do suszenia owoców, ruszty do palenisk, palniki do
lamp, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, piece kuchenne, piecyki do podgrzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, podgrzewacze narzędzi z żelaza, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze
talerzy, podgrzewacze wody stanowiące aparaturę, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, aparatura
i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna do
uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje
klimatyzacyjne powietrza, suszarki powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura do kąpieli w powietrzu gorącym, aparatura na powietrze gorące, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy
na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, rożen,
pręty do rożna, rożen stanowiący wyposażenie kuchenne, elektryczny sprzęt kuchenny, ogrzewacze do stóp elektryczne lub nieelektryczne, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura do
suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, termofory,
tostery, urządzenia elektryczne do produkcji jogurtów, wyciągi wentylacyjne, aparatura do wentylacji, klimatyzacji, wentylatory stanowiące klimatyzację, wentylatory elektryczne do użytku osobistego,
podgrzewacze wody stosowane w aparaturach, instalacje do schładzania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej,
regulatory do wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, zasuwy do
wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie pieców, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zaślepki do grzejników, zespół grzejny powietrzny, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarówki elektryczne, 14 budziki, chronografy
stanowiące zegarki, przyrządy do chronometrii, chronometry będące zegarami o dużej dokładności, przybory kuchenne z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, zegarki, zegary, zegary i zegarki elektryczne,
15 taśmy muzyczne perforowane, 16 pokrowce na drukarki z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, drukarki przenośne stanowiące artykuły biurowe, filtry do
kawy papierowe, taśmy i karty papierowe do zapisu programów
komputerowych, materiały piśmienne, niszczarki dokumentów do
użytku biurowego, opakowania będące artykułami papierniczymi,
papier do pakowania, torby do pakowania tj. koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kokardy z papieru, przyrządy do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, przybory szkolne stanowiące artykuły piśmienne, torebki do
gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki papierowe do odkurzaczy, 18 torby podróżne, siatki na zakupy, torby na zakupy, 20 zaciski do kabli niemetalowe, uchwyty, zaciski z tworzyw sztucznych do
kabli lub rur, kosze z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka samonastawne
do mebli niemetalowe, meble, kółka niemetalowe do mebli, osprzęt
niemetalowy do mebli, przegrody drewniane do mebli, meble metalowe, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do mebli, stoliki ruchome
pod komputery, 21 urządzenia rozpylające do aerozoli nie do celów
medycznych, suszarki do bielizny, cedzaki będące przyborami gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, butelki chłodnicze, preparaty zawierające płyny wymiennocieplne do celów gospodarstwa domowego zapewniające
chłodzenie żywności, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych,
narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcznie, deski do krojenia
chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania, pokrowce
na deski do prasowania, deski pralnicze, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, elementy podtrzymujące ruszt,
filtry do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, formy, foremki, stanowiące przybory kuchenne, formy, foremki do ciast stanowiące przybory kuchenne, froterki do parkietów nieelektryczne, frytkownice
nieelektryczne, pokrywki do garnków, zamknięcia przykrywek do
garnków, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki kuchenne, garnki kuchenne będące kompletami, garnki nie z metali
szlachetnych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gofrownice
do ciast nieelektryczne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, grille kuchenne, grzebienie elektryczne, filtry do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do herbaty nie
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z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, imbryki nieelektryczne, ircha do czyszczenia, wodne aparaty
do płukania jamy ustnej, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne,
ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, młynki
do kawy ręczne, serwisy do kawy nie z metali szlachetnych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze do użytku domowego
nie z metali szlachetnych, kosze na odpadki, kosze na śmieci, formy,
foremki kuchenne, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych,
sprzęt kuchenny nieelektryczny, pojemniki kuchenne nie z metali
szlachetnych, szczotki do szkła lamp, lodówki przenośne nieelektryczne, lodówki turystyczne nieelektryczne, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek lodu, urządzenia do produkcji makaronów ręczne,
mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne do
sporządzania koktajli, młynki do użytku domowego ręczne, młynki
domowe nieelektryczne, mopy, dziobki do naczyń, pokrywki do naczyń, naczynia do mieszania koktajli, tj. shakery, naczynia do picia,
naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napoi, naczynia nie
z metali szlachetnych, butelki na napoje dla podróżnych, koziołki
pod noże na stół, odkurzacze nieelektryczne, otwieracze do butelek,
wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pałeczki stanowiące sprzęt kuchenny, patelnie, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze
butelek dla niemowląt nieelektryczne, podstawki do żelazka, pojemniki do użytku w domu lub w kuchni nie z metali szlachetnych, pojemniki na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów
domowych, materiały do polerowania, nabłyszczania z wyjątkiem
preparatów, papieru i kamieni, polewaczki, końcówki wylotowe, sitka do polewaczek, przesiewacze, sita będące przyborami gospodarstwa domowego, przybory do użytku domowego nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, przybory
kuchenne nieelektryczne, zamknięcia przykrywek do garnków, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, rondle, ruszty kuchenne, sita będące przyborami gospodarstwa domowego, sitka do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do zaparzania
herbaty nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, przyrządy do spryskiwaczy, stojaki do suszenia prania, syfony do wody gazowanej,
szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki
elektryczne z wyjątkiem części maszyn, szkło do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne, szpikulce kuchenne metalowe, szpilki kuchenne metalowe, szufelki lub urządzenia do zbierania
okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne, ściereczki do wycierania kurzu, ściereczki do wycierania mebli, ściereczki impregnowane
detergentem do czyszczenia, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia
podłóg, tarki będące sprzętem kuchennym, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, łyżki do polewania tłuszczu kuchenne, torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, wiaderka do lodu, wiadra, przyrządy do woskowania i polerowania butów nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, zbiorniki termoizolacyjne,
zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 28 urządzenia do
zaznaczania punktów w bilardzie, 34 kamienie do zapalniczek, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 usługi świadczone w zakresie analizy kosztów, usługi polegające na przeprowadzaniu aukcje publicznych, usługi polegające na badaniu
opinii publicznej, usługi w zakresie badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń dla
biur, usługi w zakresie wykonywania dekoracji wystaw sklepowych,
usługi w zakresie doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej usługi w zakresie dystrybucji materiałów
reklamowych tj. próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania w działalności artystycznej, usługi polegające na wykonywaniu ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie eksportowania i importowania towarów, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowej bazy danych,
usługi w zakresie wykorzystania manekinów do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, usługi w zakresie uaktualniania materiałów
reklamowych, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach zarządzania personelem, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie rozlepiania plakatów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych, tj. ulotek,
prospektów, druków, próbek, usługi w zakresie reklamy za pośred-
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nictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie uaktualniania materiału reklamowego, usługi w zakresie wypożyczania materiału
reklamowego, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych,
usługi w zakresie reklamy korespondencyjnej, usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, usługi sekretarskie, usługi
w zakresie udzielania porad konsumentom, usługi w zakresie udzielania informacji handlowych, usługi w zakresie sortowania danych
w bazach komputerowych, usługi w zakresie pomocy w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, 36 usługi w zakresie udzielania informacji
finansowej, usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania informacji
o ubezpieczeniach, usługi w zakresie udzielania informacji bankowych, usługi w zakresie administrowania majątkiem nieruchomym,
usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi powiernicze,
usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń biurowych stanowiących nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania majątkiem, 37 usługi w zakresie instalowania, konserwacji
oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, usługi w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz i od zewnątrz, usługi w zakresie instalowania i naprawy elektrycznych urządzeń, usługi w zakresie naprawy fotograficznych aparatów, usługi w zakresie instalowania,
konserwacji i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu kuchennych urządzeń, usługi w zakresie instalowania, konserwacji
i naprawy maszyn, usługi w zakresie konserwacji mebli, 38 usługi
w zakresie zapewniania łączności za pomocą telefonii komórkowej,
39 usługi w zakresie świadczenia usług kierowców, usługi w zakresie
magazynowania elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi w zakresie wynajmowania magazynów, usługi w zakresie
transportu mebli, usługi w zakresie pakowania towarów, usługi w zakresie dostarczania przesyłek, usługi w zakresie przewożenia ładunków, usługi w zakresie transportu samochodowego, 40 usługi w zakresie recyklingu odpadków i odpadów, usługi w zakresie
wykonywania odbitek fotograficznych, usługi w zakresie wywoływania filmów fotograficznych, usługi w zakresie kopiowania zdjęć,
41 usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania dekoracji wnętrz, usługi
w zakresie projektowania opakowań, usługi w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 257312
(220) 2007 06 06
(210) 326221
(151) 2013 04 18
(441) 2007 09 17
(732) EURO-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa, PL.
(540) EURO PLUS
(510), (511) 01 filmy, błony światłoczułe lecz nie naświetlone, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, emulsje fotograficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej czułości,
uczulacze fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na fotokopie, tkaniny na fotokopie, papier samo zabarwiający się stosowany w fotografice, papier światłoczuły, preparaty do renowacji płyt gramofonowych, zestawy składników do
produkcji płyt gramofonowych, preparaty zapobiegające tworzeniu
się osadów, 02 pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i fotokopiarek, pasty drukarskie stanowiące tusze, tusze drukarskie, tonery, tusze do fotokopiarek, 03 preparaty do czyszczenia, środki do czyszczenia glazury, kamień do polerowania, preparaty do polerowania,
wybielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty do
prania, 06 przewody do anten, kraty, ruszty metalowe, foremki do
lodu metalowe, 07 maszyny do prania bielizny, przyrządy do woskowania i polerowania butów elektryczne, krajalnice do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem,
młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, malaksery, maszynki
do siekania mięsa, miksery stanowiące maszyny, miksery elektryczne
do celów domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne,
młynki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urządzenia
elektromechaniczne do przygotowywania napojów, noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, nożyczki
elektryczne, obieraczki będące maszynami, odkurzacze, oprzyrządo-
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wanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące części maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze do
owoców elektryczne domowe, maszyny do pakowania, urządzenia
i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, młynki do pieprzu
inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty kuchenne elektryczne,
urządzenia do ssania powietrza, szczotki elektryczne, maszyny do
szycia, uchwyty stanowiące części maszyn, wirówki stanowiące maszyny, wirówki stanowiące młynki, wirówki stanowiące suszarki, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, maszyny do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 08 żelazka noży
gniazdowych stanowiące narzędzia, zestawy do golenia, krajarki do
jarzyn, rozdrabniacze do jarzyn, zestawy do manicure elektryczne,
żelazka do marszczenia, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne, noże do maszynek do mięsa stanowiące narzędzia, nieelektryczne noże do otwierania konserw, noże do warzyw, przyrządy do
ostrzenia, gilotynki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pilniki do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, maszynki do
obcinania włosów elektryczne i nieelektryczne, żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwienia glazurowania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, formierskie, żelazka rurkowe do
marszczenia, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, żyletki, 09 celki akumulatorowe, kwasomierze do akumulatorów, naczynia do akumulatorów, skrzynki do akumulatorów, akumulatory elektryczne,
płyty do akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, urządzenia do czyszczenia płyt akustycznych, złącza, sprzęgacze akustyczne, filmy animowane, rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegawcze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, automatyczne sekretarki, urządzenia
do ładowania baterii, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, lampy błyskowe stosowane w fotografice, światła błyskowe stosowane jako sygnały świetlne, żarówki do lamp błyskowych
stosowane w fotografice, nośniki danych magnetycznych, dane na
nośnikach optycznych, aparaty do demakijażu elektryczne, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, ścieżki zdalnego dostępu, drukarki komputerowe, druty i przewody elektryczne, złącza do
drutów, przewodów elektrycznych, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski
kompaktowe będące nośnikami danych, urządzenia do czyszczenia
dysków nagranych dźwiękiem, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyskietki, napędy dyskowe stosowane w informatyce, urządzenia do
transmisji dźwięku, ekrany stosowane w fotografice, ekrany projekcyjne, baterie elektryczne, przekaźniki elektryczne, złącza elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, żelazka elektryczne, epidiaskopy będące rzutnikami, etykietki na towarach elektroniczne, filmy,
błony naświetlone, filmy animowane, rysunkowe, filtry stosowane
w fotografice, celowniki aparatów fotograficznych, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, ociekacze do suszenia prac fotograficznych, statywy do aparatów fotograficznych, suszarki do klisz fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych,
urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do fotokopii, głośniki, szafki na głośniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do
czyszczenia głowic nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kontakty
elektryczne, gramofony, igły do gramofonów, ramiona tonowe do
gramofonów, regulatory prędkości do gramofonów, urządzenia do
wymiany igieł gramofonów, urządzenia do gier działające wyłącznie
z odbiornikiem telewizyjnym, aparatura do przetwarzania informacji, materiały na przewody instalacji elektrycznych, tj. druty, kable,
kable elektryczne, powłoki na kable elektryczne, tuleje złączowe do
kabli elektrycznych, kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, wideokasety, wideokasety z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski kompaktowe audiowideo, odtwarzacze płyt kompaktowych, klawiatury komputerowe,
pamięci komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe software ładowalne, programy gier komputerowych,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, nagrane,
komputerowe urządzenia peryferyjne zewnętrzne, software, oprogramowanie stałe komputerowe nagrane, komputery, drukarki do
komputerów, komputery przenośne podręczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do komutacji, laptopy
stanowiące komputery, lasery nie do celów medycznych, baterie do
latarek kieszonkowych, lokówki elektrotermiczne do włosów, lornet-
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ki, urządzenia do ładowania akumulatorów, magnetofony taśmowe,
maszyny księgujące, maszyny liczące, wyzwalacze migawki stosowane w fotografice, migawki stosowane w fotografice, mikrofony, modemy, monitory stosowane w programach komputerowych, monitory obrazowe wideo, podkładki pod myszy, myszy stosowane
w informatyce, nadajniki stosowane w telekomunikacji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy do narywania dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowane w światłomierzach, aparaty do nauczania,
urządzenia do nawigacji dla pojazdów stosowane w komputerach
pokładowych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, osłony obiektywów przeciwsłoneczne stosowane w optyce, obiektywy stanowiące soczewki stosowane
w optyce, dyski obliczeniowe, przyrządy do obserwacji, odbiorniki
audio-wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, urządzenia do
odtwarzania dźwięku, przełączniki ogniw stosowane w elektryczności, ogniwa elektryczne, aparaty elektrotermiczne do ondulacji włosów, lampy optyczne, osłony końcówek, wyjść elektrycznych, osobiste sterea będące odtwarzaczami, baterie do oświetlenia, pamięci
komputerowe, urządzenia peryferyjne komputerowe, płyty fonograficzne, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów stosowane w komputerach pokładowych,
urządzenia pomiarowe elektryczne, instrumenty pomiarowe, aparatura do powiększania stosowana w fotografice, procesory będące
centralnymi jednostkami przetwarzania, procesory tekstu, aparaty
projekcyjne, ekrany projekcyjne, telefony przenośne, urządzenia do
przetwarzania informacji, przezrocza będące slajdami, przysłony stosowane w fotografice, publikacje elektroniczne stanowiące moduły
ładowalne, radary, aparaty radiowe, radia samochodowe, radio pagery, aparatura radiokomunikacyjna przenośna, aparatura radiotelefoniczna, odbiorniki radiowe, aparatura do rejestracji dźwięku, repondery telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, aparatura
do rozrywki przystosowana wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, rzutniki do slajdów, skanery stosowane w informatyce, skarpetki podgrzewane elektrycznie, słuchawki, słuchawki telefoniczne,
sterowniki akustyczne, styki elektryczne, styki elektryczne z metali
szlachetnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, elektroniczne wskazówki emitujące światło, taśmy filmowe naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty telefoniczne, przewody telefoniczne,
urządzenia nadawcze do telefonów, telefony przenośne, telegrafy
stanowiące aparaty, telekopiarki, aparaty telewizorów, termometry
nie do celów medycznych, translatory elektroniczne kieszonkowe,
trójnogi do aparatów fotograficznych, filtry promieni ultrafioletowych stosowane w fotografice, wagi, aparaty wideo, taśmy wideo,
wideofony, instalacje elektryczne zapobiegające włamaniom, urządzenia do układania włosów elektrotermiczne, wskaźniki temperatury, wyłączniki elektryczne, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyzwalacze migawek stosowane w fotografice,
wzmacniacze, urządzenia elektryczne do zgrzewania opakowań
z tworzyw sztucznych, karty z obwodami zintegrowanymi, karty inteligentne, złączki stosowane w elektryczności, 10 lampy kwarcowe
do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych,
aparaty do masażu, rękawice do masażu, przyrządy do masażu kosmetycznego, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 11 armatura do pieców, podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia chłodnicze,
komory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki elektryczne, dywany
ogrzewane elektrycznie, elektryczne ekspresy do kawy, grzejniki
elektryczne, elementy grzejne, fajerki grzejne, filtry będące częściami instalacji domowych lub przemysłowych, filtry do kawy elektryczne, filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice
elektryczne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje do gotowania, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki do nóg, inhalatory stanowiące sauny, elektryczne ekspresy do kawy, urządzenia do
palenia kawy, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, urządzenia klimatyzacyjne, koce podgrzewane
elektrycznie nie do celów leczniczych, palniki kuchenek, urządzenia
do kuchenek mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki
elektryczne na choinkę, palniki do lamp, lampy bakteriobójcze do
oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów
projekcyjnych, lampy do układania włosów, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, rurowe lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, lodów-
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ki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, urządzenia do
chłodzenia mleka, aparatura chłodząca do napojów, podgrzewacze
narzędzi z żelaza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia do opalania się,
opiekacze do chleba, osprzęt do palników gazowych, żarówki oświetleniowe, aparaty do suszenia owoców, ruszty do palenisk, palniki do
lamp, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, piece kuchenne, piecyki do podgrzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody
stanowiące aparaturę, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje klimatyzacyjne powietrza,
suszarki powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura
do kąpieli w powietrzu gorącym, aparatura na powietrze gorące,
lampy do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, rożen, pręty do rożna, rożen stanowiący wyposażenie kuchenne, elektryczny sprzęt kuchenny, ogrzewacze do stóp elektryczne lub nieelektryczne, suszarki do bielizny
elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, termofory, tostery, urządzenia
elektryczne do produkcji jogurtów, wyciągi wentylacyjne, aparatura
do wentylacji, klimatyzacji, wentylatory stanowiące klimatyzację,
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, podgrzewacze wody
stosowane w aparaturach, instalacje do schładzania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, regulatory do wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, zasuwy do wyciągów stosowane
w ogrzewnictwie, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie pieców, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zaślepki do grzejników, zespół grzejny
powietrzny, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarówki
elektryczne, 14 budziki, chronografy stanowiące zegarki, przyrządy
do chronometrii, chronometry będące zegarami o dużej dokładności, przybory kuchenne z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne
z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, zegarki, zegary,
zegary i zegarki elektryczne, 15 taśmy muzyczne perforowane, 16 pokrowce na drukarki z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone
tuszem do drukarek komputerowych, drukarki przenośne stanowiące artykuły biurowe, filtry do kawy papierowe, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, materiały piśmienne,
niszczarki dokumentów do użytku biurowego, opakowania będące
artykułami papierniczymi, papier do pakowania, torby do pakowania
tj. koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kokardy
z papieru, przyrządy do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapisu
programów komputerowych, przybory szkolne stanowiące artykuły
piśmienne, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki papierowe do odkurzaczy, 18 torby podróżne, siatki na zakupy,
torby na zakupy, 20 zaciski do kabli niemetalowe, uchwyty, zaciski
z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, kosze z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka samonastawne do mebli niemetalowe, meble, kółka niemetalowe do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody drewniane do mebli, meble metalowe, półki meblowe, osprzęt
niemetalowy do mebli, stoliki ruchome pod komputery, 21 urządzenia rozpylające do aerozoli nie do celów medycznych, suszarki do
bielizny, cedzaki będące przyborami gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, butelki chłodnicze,
preparaty zawierające płyny wymiennocieplne do celów gospodarstwa domowego zapewniające chłodzenie żywności, czajniczki do
herbaty nie z metali szlachetnych, narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcznie, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni,
deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, deski pralnicze, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, elementy podtrzymujące ruszt, filtry do kawy nieelektryczne, foremki
do lodu, formy, foremki, stanowiące przybory kuchenne, formy, foremki do ciast stanowiące przybory kuchenne, froterki do parkietów
nieelektryczne, frytkownice nieelektryczne, pokrywki do garnków,
zamknięcia przykrywek do garnków, garnki do gotowania na parze,
nieelektryczne, garnki kuchenne, garnki kuchenne będące kompletami, garnki nie z metali szlachetnych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gofrownice do ciast nieelektryczne, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, grille kuchenne, grzebienie elektryczne, filtry do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do herbaty nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do her-
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baty nie z metali szlachetnych, imbryki nieelektryczne, ircha do
czyszczenia, wodne aparaty do płukania jamy ustnej, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie
z metali szlachetnych, młynki do kawy ręczne, serwisy do kawy nie
z metali szlachetnych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze do użytku domowego nie z metali szlachetnych, kosze na
odpadki, kosze na śmieci, deski do krojenia do kuchni, formy, foremki
kuchenne, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, sprzęt kuchenny nieelektryczny, pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, szczotki do szkła lamp, lodówki przenośne nieelektryczne, lodówki turystyczne nieelektryczne, pojemniki do lodu, wiaderka do
kostek lodu, urządzenia do produkcji makaronów ręczne, mieszalniki
nieelektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, młynki do użytku domowego ręczne, młynki domowe
nieelektryczne, mopy, dziobki do naczyń, pokrywki do naczyń, naczynia do mieszania koktajli, tj. shakery, naczynia do picia, naczynia
do przyrządzania lodów i mrożonych napoi, naczynia nie z metali
szlachetnych, butelki na napoje dla podróżnych, koziołki pod noże
na stół, odkurzacze nieelektryczne, otwieracze do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pałeczki stanowiące sprzęt kuchenny, patelnie, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze
butelek dla niemowląt nieelektryczne, podstawki do żelazka, pojemniki do użytku w domu lub w kuchni nie z metali szlachetnych, pojemniki na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów
domowych, materiały do polerowania, nabłyszczania z wyjątkiem
preparatów, papieru i kamieni, polewaczki, końcówki wylotowe, sitka do polewaczek, przesiewacze, sita będące przyborami gospodarstwa domowego, przybory do użytku domowego nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, przybory
kuchenne nieelektryczne, zamknięcia przykrywek do garnków, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, rondle, ruszty kuchenne, sita będące przyborami gospodarstwa domowego, sitka do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do zaparzania
herbaty nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, przyrządy do spryskiwaczy, stojaki do suszenia prania, syfony do wody gazowanej,
szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki
elektryczne z wyjątkiem części maszyn, szkło do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne, szpikulce kuchenne metalowe, szpilki kuchenne metalowe, szufelki lub urządzenia do zbierania
okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne, ściereczki do wycierania kurzu, ściereczki do wycierania mebli, ściereczki impregnowane
detergentem do czyszczenia, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia
podłóg, tarki będące sprzętem kuchennym, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, łyżki do polewania tłuszczu kuchenne, torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, wiaderka do lodu, wiadra, przyrządy do woskowania i polerowania butów nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, zbiorniki termoizolacyjne,
zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 28 urządzenia do
zaznaczania punktów w bilardzie, 34 kamienie do zapalniczek, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 37 usługi w zakresie instalowania, konserwacji oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, usługi w zakresie czyszczenia budynków od
wewnątrz i od zewnątrz, usługi w zakresie instalowania i naprawy
elektrycznych urządzeń, usługi w zakresie naprawy fotograficznych
aparatów, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy
komputerów, usługi w zakresie montażu kuchennych urządzeń, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy maszyn, usługi
w zakresie konserwacji mebli, 38 usługi w zakresie zapewniania łączności za pomocą telefonii komórkowej, 39 usługi w zakresie świadczenia usług kierowców, usługi w zakresie magazynowania elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi w zakresie
wynajmowania magazynów, usługi w zakresie pakowania towarów,
40 usługi w zakresie recyklingu odpadków i odpadów, usługi w zakresie wykonywania odbitek fotograficznych, usługi w zakresie wywoływania filmów fotograficznych, usługi w zakresie kopiowania
zdjęć, 41 usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż teksty
reklamowe, 42 usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu
komputerowego, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie projektowania dekoracji wnętrz,
usługi w zakresie projektowania opakowań, usługi w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób
trzecich.
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(111) 257313
(220) 2007 06 06
(210) 326222
(151) 2013 04 18
(441) 2007 09 17
(732) EURO-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 01 filmy, błony światłoczułe lecz nie naświetlone, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, emulsje fotograficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej czułości,
uczulacze fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na fotokopie, tkaniny na fotokopie, papier samo zabarwiający się stosowany w fotografice, papier światłoczuły, preparaty do renowacji płyt gramofonowych, zestawy składników do
produkcji płyt gramofonowych, preparaty zapobiegające tworzeniu
się osadów, 02 pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i fotokopiarek, pasty drukarskie stanowiące tusze, tusze drukarskie, tonery, tusze do fotokopiarek, 03 preparaty do czyszczenia, środki do czyszczenia glazury, kamień do polerowania, preparaty do polerowania,
wybielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty do
prania, 06 przewody do anten, kraty, ruszty metalowe, foremki do
lodu metalowe, 07 maszyny do prania bielizny, przyrządy do woskowania i polerowania butów elektryczne, krajalnice do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem,
młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, malaksery, maszynki
do siekania mięsa, miksery stanowiące maszyny, miksery elektryczne
do celów domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne,
młynki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urządzenia
elektromechaniczne do przygotowywania napojów, noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, nożyczki
elektryczne, obieraczki będące maszynami, odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące części maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze do
owoców elektryczne domowe, maszyny do pakowania, urządzenia
i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, młynki do pieprzu
inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty kuchenne elektryczne,
urządzenia do ssania powietrza, szczotki elektryczne, maszyny do
szycia, uchwyty stanowiące części maszyn, wirówki stanowiące maszyny, wirówki stanowiące młynki, wirówki stanowiące suszarki, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, maszyny do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 08 żelazka noży
gniazdowych stanowiące narzędzia, zestawy do golenia, krajarki do
jarzyn, rozdrabniacze do jarzyn, zestawy do manicure elektryczne,
żelazka do marszczenia, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne, noże do maszynek do mięsa stanowiące narzędzia, nieelektryczne noże do otwierania konserw, noże do warzyw, przyrządy do
ostrzenia, gilotynki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pilniki do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, maszynki do
obcinania włosów elektryczne i nieelektryczne, żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwienia glazurowania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, formierskie, żelazka rurkowe do
marszczenia, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, żyletki, 09 celki akumulatorowe, kwasomierze do akumulatorów, naczynia do akumulatorów, skrzynki do akumulatorów, akumulatory elektryczne,
płyty do akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, urządzenia do czyszczenia płyt akustycznych, złącza, sprzęgacze akustyczne, filmy animowane, rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegawcze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, automatyczne sekretarki, urządzenia
do ładowania baterii, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, lampy błyskowe stosowane w fotografice, światła błyskowe stosowane jako sygnały świetlne, żarówki do lamp błyskowych
stosowane w fotografice, nośniki danych magnetycznych, dane na
nośnikach optycznych, aparaty do demakijażu elektryczne, urządze-
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nia diagnostyczne nie do celów medycznych, ścieżki zdalnego dostępu, drukarki komputerowe, druty i przewody elektryczne, złącza do
drutów, przewodów elektrycznych, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski
kompaktowe będące nośnikami danych, urządzenia do czyszczenia
dysków nagranych dźwiękiem, dyski obliczeniowe, dyski optyczne
dyskietki, napędy dyskowe stosowane w informatyce, urządzenia do
transmisji dźwięku, ekrany stosowane w fotografice, ekrany projekcyjne, baterie elektryczne, przekaźniki elektryczne, złącza elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, żelazka elektryczne, epidiaskopy będące rzutnikami, etykietki na towarach elektroniczne, filmy,
błony naświetlone, filmy animowane, rysunkowe, filtry stosowane
w fotografice, celowniki aparatów fotograficznych, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, ociekacze do suszenia prac fotograficznych, statywy do aparatów fotograficznych, suszarki do klisz fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych,
urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do fotokopii, głośniki, szafki na głośniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do
czyszczenia głowic nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kontakty
elektryczne, gramofony, igły do gramofonów, ramiona tonowe do
gramofonów, regulatory prędkości do gramofonów, urządzenia do
wymiany igieł gramofonów, urządzenia do gier działające wyłącznie
z odbiornikiem telewizyjnym, aparatura do przetwarzania informacji, materiały na przewody instalacji elektrycznych, tj. druty, kable,
kable elektryczne, powłoki na kable elektryczne, tuleje złączowe do
kabli elektrycznych, kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, wideokasety, wideokasety z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski kompaktowe audiowideo, odtwarzacze płyt kompaktowych, klawiatury komputerowe,
pamięci komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe software ładowalne, programy gier komputerowych,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, nagrane,
komputerowe urządzenia peryferyjne zewnętrzne, software, oprogramowanie stałe komputerowe nagrane, komputery, drukarki do
komputerów, komputery przenośne podręczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do komutacji, laptopy
stanowiące komputery, lasery nie do celów medycznych, baterie do
latarek kieszonkowych, lokówki elektrotermiczne do włosów, lornetki, urządzenia do ładowania akumulatorów, magnetofony taśmowe,
maszyny księgujące, maszyny liczące, wyzwalacze migawki stosowane w fotografice, migawki stosowane w fotografice, mikrofony, modemy, monitory stosowane w programach komputerowych, monitory obrazowe wideo, podkładki pod myszy, myszy stosowane
w informatyce, nadajniki stosowane w telekomunikacji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy do narywania dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowane w światłomierzach, aparaty do nauczania,
urządzenia do nawigacji dla pojazdów stosowane w komputerach
pokładowych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, osłony obiektywów przeciwsłoneczne stosowane w optyce, obiektywy stanowiące soczewki stosowane
w optyce, dyski obliczeniowe, przyrządy do obserwacji, odbiorniki
audio-wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, urządzenia do
odtwarzania dźwięku, przełączniki ogniw stosowane w elektryczności, ogniwa elektryczne, aparaty elektrotermiczne do ondulacji włosów, lampy optyczne, osłony końcówek, wyjść elektrycznych, osobiste sterea będące odtwarzaczami, baterie do oświetlenia, pamięci
komputerowe, urządzenia peryferyjne komputerowe, płyty fonograficzne, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów stosowane w komputerach pokładowych,
urządzenia pomiarowe elektryczne, instrumenty pomiarowe, aparatura do powiększania stosowana w fotografice, procesory będące
centralnymi jednostkami przetwarzania, procesory tekstu, aparaty
projekcyjne, ekrany projekcyjne, telefony przenośne, urządzenia do
przetwarzania informacji, przezrocza będące slajdami, przysłony stosowane w fotografice, publikacje elektroniczne stanowiące moduły
ładowalne, radary, aparaty radiowe, radia samochodowe, radio pagery, aparatura radiokomunikacyjna przenośna, aparatura radiotelefoniczna, odbiorniki radiowe, aparatura do rejestracji dźwięku, repondery telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, aparatura
do rozrywki przystosowana wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, rzutniki do slajdów, skanery stosowane w informatyce, skarpetki podgrzewane elektrycznie, słuchawki, słuchawki telefoniczne,
sterowniki akustyczne, styki elektryczne, styki elektryczne z metali
szlachetnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, elektro-
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niczne wskazówki emitujące światło, taśmy filmowe naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty telefoniczne, przewody telefoniczne,
urządzenia nadawcze do telefonów, telefony przenośne, telegrafy
stanowiące aparaty, telekopiarki, aparaty telewizorów, termometry
nie do celów medycznych, translatory elektroniczne kieszonkowe,
trójnogi do aparatów fotograficznych, filtry promieni ultrafioletowych stosowane w fotografice, wagi, aparaty wideo, taśmy wideo,
wideofony, instalacje elektryczne zapobiegające włamaniom, urządzenia do układania włosów elektrotermiczne, wskaźniki temperatury, wyłączniki elektryczne, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyzwalacze migawek stosowane w fotografice,
wzmacniacze, urządzenia elektryczne do zgrzewania opakowań
z tworzyw sztucznych, karty z obwodami zintegrowanymi, karty inteligentne, złączki stosowane w elektryczności, 10 lampy kwarcowe
do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych,
aparaty do masażu, rękawice do masażu, przyrządy do masażu kosmetycznego, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 11 armatura do pieców, podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia chłodnicze,
komory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki elektryczne, dywany
ogrzewane elektrycznie, elektryczne ekspresy do kawy, grzejniki
elektryczne, elementy grzejne, fajerki grzejne, filtry będące częściami instalacji domowych lub przemysłowych, filtry do kawy elektryczne, filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice
elektryczne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje do gotowania, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki do nóg, inhalatory stanowiące sauny, elektryczne ekspresy do kawy, urządzenia do
palenia kawy, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, urządzenia klimatyzacyjne, koce podgrzewane
elektrycznie nie do celów leczniczych, palniki kuchenek, urządzenia
do kuchenek mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki
elektryczne na choinkę, palniki do lamp, lampy bakteriobójcze do
oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów
projekcyjnych, lampy do układania włosów, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, rurowe lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, urządzenia do
chłodzenia mleka, aparatura chłodząca do napojów, podgrzewacze
narzędzi z żelaza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia do opalania się,
opiekacze do chleba, osprzęt do palników gazowych, żarówki oświetleniowe, aparaty do suszenia owoców, ruszty do palenisk, palniki do
lamp, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, piece kuchenne, piecyki do podgrzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody
stanowiące aparaturę, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje klimatyzacyjne powietrza,
suszarki powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura
do kąpieli w powietrzu gorącym, aparatura na powietrze gorące,
lampy do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, rożen, pręty do rożna, rożen stanowiący wyposażenie kuchenne, elektryczny sprzęt kuchenny, ogrzewacze do stóp elektryczne lub nieelektryczne, suszarki do bielizny
elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, termofory, tostery, urządzenia
elektryczne do produkcji jogurtów, wyciągi wentylacyjne, aparatura
do wentylacji, klimatyzacji, wentylatory stanowiące klimatyzację,
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, podgrzewacze wody
stosowane w aparaturach, instalacje do schładzania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, regulatory do wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, zasuwy do wyciągów stosowane
w ogrzewnictwie, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie pieców, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zaślepki do grzejników, zespół grzejny
powietrzny, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarówki
elektryczne, 14 budziki, chronografy stanowiące zegarki, przyrządy
do chronometrii, chronometry będące zegarami o dużej dokładności, przybory kuchenne z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne
z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, zegarki, zegary,
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zegary i zegarki elektryczne, 15 taśmy muzyczne perforowane, 16 pokrowce na drukarki z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone
tuszem do drukarek komputerowych, drukarki przenośne stanowiące artykuły biurowe, filtry do kawy papierowe, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, materiały piśmienne,
niszczarki dokumentów do użytku biurowego, opakowania będące
artykułami papierniczymi, papier do pakowania, torby do pakowania
tj. koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kokardy
z papieru, przyrządy do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapisu
programów komputerowych, przybory szkolne stanowiące artykuły
piśmienne, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki papierowe do odkurzaczy, 18 torby podróżne, siatki na zakupy,
torby na zakupy, 20 zaciski do kabli niemetalowe, uchwyty, zaciski
z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, kosze z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka samonastawne do mebli niemetalowe, meble, kółka niemetalowe do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody drewniane do mebli, meble metalowe, półki meblowe, osprzęt
niemetalowy do mebli, stoliki ruchome pod komputery, 21 urządzenia rozpylające do aerozoli nie do celów medycznych, suszarki do
bielizny, cedzaki będące przyborami gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, butelki chłodnicze,
preparaty zawierające płyny wymiennocieplne do celów gospodarstwa domowego zapewniające chłodzenie żywności, czajniczki do
herbaty nie z metali szlachetnych, narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcznie, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni,
deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, deski pralnicze, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, elementy podtrzymujące ruszt, filtry do kawy nieelektryczne, foremki
do lodu, formy, foremki, stanowiące przybory kuchenne, formy, foremki do ciast stanowiące przybory kuchenne, froterki do parkietów
nieelektryczne, frytkownice nieelektryczne, pokrywki do garnków,
zamknięcia przykrywek do garnków, garnki do gotowania na parze,
nieelektryczne, garnki kuchenne, garnki kuchenne będące kompletami, garnki nie z metali szlachetnych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gofrownice do ciast nieelektryczne, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, grille kuchenne, grzebienie elektryczne, filtry do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do herbaty nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, imbryki nieelektryczne, ircha do
czyszczenia, wodne aparaty do płukania jamy ustnej, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie
z metali szlachetnych, młynki do kawy ręczne, serwisy do kawy nie
z metali szlachetnych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze do użytku domowego nie z metali szlachetnych, kosze na
odpadki, kosze na śmieci, formy, foremki kuchenne, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, sprzęt kuchenny nieelektryczny,
przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, sprzęt kuchenny nieelektryczny, pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, szczotki
do szkła lamp, lodówki przenośne nieelektryczne, lodówki turystyczne nieelektryczne, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek lodu, urządzenia do produkcji makaronów ręczne, mieszalniki nieelektryczne
do celów domowych, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli,
młynki do użytku domowego ręczne, młynki domowe nieelektryczne, mopy, dziobki do naczyń, pokrywki do naczyń, naczynia do mieszania koktajli, tj. shakery, naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napoi, naczynia nie z metali szlachetnych,
butelki na napoje dla podróżnych, koziołki pod noże na stół, odkurzacze nieelektryczne, otwieracze do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pałeczki stanowiące sprzęt
kuchenny, patelnie, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, podstawki do żelazka, pojemniki do użytku
w domu lub w kuchni nie z metali szlachetnych, pojemniki na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do polerowania, urządzenia
i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domowych, materiały do polerowania, nabłyszczania z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, polewaczki, końcówki wylotowe, sitka do polewaczek,
przesiewacze, sita będące przyborami gospodarstwa domowego,
przybory do użytku domowego nie z metali szlachetnych, przybory
kuchenne nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nieelektryczne, zamknięcia przykrywek do garnków, pudełka na kanapki,
pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, rondle, ruszty kuchenne, sita będące przyborami gospodarstwa domowego, sitka do
herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do zaparzania herbaty nie
z metali szlachetnych, spryskiwacze, przyrządy do spryskiwaczy, sto-
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jaki do suszenia prania, syfony do wody gazowanej, szczoteczki do
zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki elektryczne z wyjątkiem części maszyn, szkło do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne, szpikulce kuchenne metalowe, szpilki kuchenne metalowe, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu,
szybkowary nieelektryczne, ściereczki do wycierania kurzu, ściereczki do wycierania mebli, ściereczki impregnowane detergentem do
czyszczenia, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, tarki będące sprzętem kuchennym, termoizolacyjne pojemniki na żywność,
termosy, łyżki do polewania tłuszczu kuchenne, torby izotermiczne,
trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wiaderka do lodu, wiadra, przyrządy do woskowania i polerowania butów nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne
do celów domowych, zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki ścierne do
celów kuchennych, zraszacze, 28 urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 34 kamienie do zapalniczek, zbiorniczki z gazem do
zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 usługi świadczone
w zakresie analizy kosztów, usługi polegające na przeprowadzaniu
aukcje publicznych, usługi polegające na badaniu opinii publicznej,
usługi w zakresie badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
usługi w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń dla biur, usługi
w zakresie wykonywanie dekoracji wystaw sklepowych, usługi w zakresie doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych tj. próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania w działalności artystycznej, usługi
polegające na wykonywaniu ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej,
usługi w zakresie eksportowania i importowania towarów, usługi
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowej bazy danych,
usługi w zakresie wykorzystania manekinów do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, usługi w zakresie uaktualniania materiałów
reklamowych, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach zarządzania personelem, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie rozlepiania plakatów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych, tj. ulotek,
prospektów, druków, próbek, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie uaktualniania materiału reklamowego, usługi w zakresie wypożyczania materiału
reklamowego, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych,
usługi w zakresie reklamy korespondencyjnej, usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, usługi sekretarskie, usługi
w zakresie udzielania porad konsumentom, usługi w zakresie udzielania informacji handlowych, usługi w zakresie sortowania danych
w bazach komputerowych, usługi w zakresie pomocy w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, 36 usługi w zakresie udzielania informacji
finansowej, usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania informacji
o ubezpieczeniach, usługi w zakresie udzielania informacji bankowych, usługi w zakresie administrowania majątkiem nieruchomym,
usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi powiernicze,
usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń biurowych stanowiących nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania majątkiem, 37 usługi w zakresie instalowania, konserwacji
oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, usługi w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz i od zewnątrz, usługi w zakresie instalowania i naprawy elektrycznych urządzeń, usługi w zakresie naprawy fotograficznych aparatów, usługi w zakresie instalowania,
konserwacji i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu kuchennych urządzeń, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy maszyn, usługi w zakresie konserwacji mebli, 38 usługi w zakresie zapewniania łączności za pomocą telefonii komórkowej, 39 usługi
w zakresie świadczenia usług kierowców, usługi w zakresie magazynowania elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi
w zakresie wynajmowania magazynów, usługi w zakresie transportu
mebli, usługi w zakresie pakowania towarów, usługi w zakresie dostarczania przesyłek, usługi w zakresie przewożenia ładunków, usługi w zakresie transportu samochodowego, 40 usługi w zakresie recyklingu odpadków i odpadów, usługi w zakresie wykonywania odbitek
fotograficznych, usługi w zakresie wywoływania filmów fotograficznych, usługi w zakresie kopiowania zdjęć, 41 usługi w zakresie publi-
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kowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 usługi w zakresie
doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie
konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
projektowania dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania
opakowań, usługi w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 257314
(220) 2008 11 14
(210) 348600
(151) 2013 06 10
(441) 2009 02 16
(732) Radosław Śpiewak, Kraków, PL.
(540) SCIENTOHOLIC
(510), (511) 09 dyski i inne nośniki elektroniczne z nagraniami,
16 czasopisma, publikacje, książki, katalogi, informatory, podręczniki, poradniki, druki, 41 usługi w zakresie kształcenia, organizacja
i prowadzenie kursów, konferencji i sympozjów.
(111) 257315
(220) 2007 08 21
(210) 329132
(151) 2013 06 24
(441) 2007 11 26
(732) PLATINET POLSKA Krzysztof Potok, Kraków, PL.
(540) COMPAS
(510), (511) 35 badanie rynku, 37 montaż i naprawa instalacji inteligentnych systemów automatyzacji, uruchamianie systemów zarządzania, systemów alarmowych, systemów dystrybucji dźwięku
i obrazu, usługi remontowe urządzeń i osprzętu systemów automatyzacji, montaż, instalowanie i naprawa komputerów, sieci komputerowych, urządzeń peryferyjnych i współpracujących, faksów, modemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych.
(111) 257316
(220) 2010 10 08
(210) 376258
(151) 2013 04 15
(441) 2011 01 17
(732) ENERGA Spółka Akcyjna, Gdańsk, PL.
(540) BOHATER CODZIENNOŚCI
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do
transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach,
prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji
i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public relations,
badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie
działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej,
przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz
pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie planowania,
koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych, organizacyjnych, strategicznych i marketingowych, usługi menedżerskie,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu,
pośrednictwo pracy, usługi rachunkowe i księgowe, pozyskiwanie,
kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych
baz danych i innych zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, wyszukiwanie danych w plikach komputerowych,
komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych,
36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
usługi wyceny mienia i majątku, sponsorowanie finansowe, organizowanie funduszy na cele dobroczynne i wspieranie kultury, 37 usługi budowlano-remontowe, budownictwo specjalistyczne, usługi
instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
informacja budowlana, nadzór budowlany, usługi w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw maszyn i urządzeń, usługi w zakresie
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obsługi pojazdów, 38 emisja programów telewizyjnych i radiowych,
łączność i przesyłanie informacji za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji, poczta elektroniczna,
usługi w zakresie komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, usługi w zakresie prowadzenia i administrowania internetowymi listami i forami dyskusyjnymi, ogłoszenia elektroniczne, usługi
telekomunikacyjne, wynajmowanie urządzeń telekomunikacyjnych
oraz urządzeń do przesyłania informacji, 39 usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, usługi transportowe, wynajmowanie
pojazdów i miejsc parkingowych, magazynowanie elektronicznych
nośników danych i/lub dokumentów, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, usługi w zakresie obróbki materiałowej,
recykling odpadków i odpadów, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów,
konferencji, seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów
technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali
internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych
dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, konwersja danych
i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych,
doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego,
43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na
posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 usługi medyczne w pełnym zakresie, usługi w zakresie higieny i troski o urodę
istot ludzkich, 45 usługi w zakresie monitoringu systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.

(111) 257317
(220) 2011 03 21
(210) 382898
(151) 2013 04 25
(441) 2011 07 04
(732) ARMADO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, PL.
(540)

(531) 27.5.1
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie
ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, okładziny do mebli skórzane
i z imitacji skóry, 24 okładziny do mebli z surowców włókienniczych,
okładziny do mebli z tworzyw sztucznych, tkaniny obiciowe, tkaniny
imitujące skóry zwierzęce,tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte
w innych klasach.
(111) 257318
(220) 2011 03 21
(210) 382910
(151) 2013 06 03
(441) 2011 07 04
(732) ARMADO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, PL.
(540)

(531) 27.5.1
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie
ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, okładziny do mebli skórzane
i z imitacji skóry, 24 okładziny do mebli z surowców włókienniczych,
okładziny do mebli z tworzyw sztucznych, tkaniny obiciowe, tkaniny
imitujące skóry zwierzęce, tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte
w innych klasach.
(111) 257319
(151) 2013 05 31

(220) 2011 11 21
(441) 2012 02 27

(210) 393081
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(732) STRZELECKI RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 26.1.1, 26.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 09 oprogramowanie komputerowe, 35 usługi księgowe,
usługi płacowe polegające na rozliczaniu wynagrodzeń i zobowiązań wobec instytucji publiczno-prawnych, prowadzeniu pełnej dokumentacji pracowniczej oraz związanej z obsługą umów cywilnoprawnych, analizy kosztów, audyt, fakturowanie, handlowe wyceny,
tworzenie i aktualizacja komputerowych baz danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, outsourcing, doradztwo handlowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej,
przemysłowej lub handlowej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, rachunkowość, sortowanie danych w komputerowych
bazach danych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
36 analizy finansowe, ekspertyzy dla celów fiskalnych, doradztwo
finansowe, usługi finansowe, ekspertyzy do celów podatkowych,
38 wymiana danych, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie dokumentów, 42 usługi związane z oprogramowaniem, tj. pisanie (tworzenie) programów komputerowych, programowanie komputerów,
projektowanie systemów komputerowych, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, usługi związane z projektowaniem graficznym,
udostępnianie zasobów serwerów, sieci komputerowe, hosting, wyszukiwarki internetowe, usługi dla biznesu związane z przesyłaniem
dokumentów, elektroniczną wymianą danych oraz produkcją oprogramowania.
(111) 257320
(220) 2011 12 08
(210) 393844
(151) 2013 06 24
(441) 2012 03 12
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabierzów, PL.
(540) MOC JEST Z TOBĄ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
energetyczne, napoje gazowane, napoje musujące, aperitify bezalkoholowe i inne napoje bezalkoholowe.
(111) 257321
(220) 2011 12 09
(210) 393860
(151) 2013 05 24
(441) 2012 03 12
(732) SANPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wymysłowice, PL.
(540) Pro Safe System
(510), (511) 11 brodziki pod prysznic i wanny kąpielowe z naniesioną
warstwą antypoślizgową na powierzchni użytkowej.
(111) 257322
(220) 2011 12 09
(210) 393904
(151) 2013 05 23
(441) 2012 03 12
(732) NIEWIADOMSKI PRZEMYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE ELMIR, Płock, PL.
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty
(531) 18.1.7, 18.1.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
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(510), (511) 37 usługi związane z wykonywaniem budynków i obiektów sportowych, usługi związane z wykonywaniem konstrukcji
przemysłowych, dróg, mostów, zapór i linii przesyłowych, nadzory
budowane, usługi polegające na wypożyczaniu narzędzi sprzętu budowlanego, usługi związane z naprawami budowlanymi, restauracji
istniejących budynków lub innych uszkodzonych obiektów mająca
na celu przywrócenie do stanu pierwotnego, usługi związane z montażem i naprawami zakresie elektryczności, instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, i klimatyzacyjnych oraz instalacji
teletechnicznych, usługi w zakresie izolowania budynków, usługi
w zakresie montażu rusztowań i rozbiórki budynków, usługi zakresie
układania nawierzchni drogowych, doradztwo budowlane.

(111) 257323
(220) 2011 12 19
(210) 394244
(151) 2013 06 25
(441) 2012 03 26
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 03 kosmetyki, kosmetyki do higieny intymnej, mleczka
i żele kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mydła, chusteczki nasączane, środki nawilżające do higieny intymnej, 05 preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, plastry do celów leczniczych,
suplementy diety do celów wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do
celów leczniczych, leki wspierające, podłoża dla kultur bakteryjnych,
gałki dopochwowe do celów leczniczych, leki do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, szczepionki, wyroby medyczne do celów
leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie, tampony menstruacyjne i podpaski, preparaty nawilżające podawane dopochwowo
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 35 reklama; promocja sprzedaży dla osób trzecich;
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i próbek; publikacja
tekstów reklamowych; reklama internetowa, telewizyjna i prasowa;
sprzedaż i promocja bezpośrednia towarów: kosmetyki, kosmetyki do
higieny intymnej, mleczka i żele kosmetyczne, kremy kosmetyczne,
maści do celów kosmetycznych, mydła, chusteczki nasączane, środki
nawilżające do higieny intymnej, preparaty bakteriologiczne do celów
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, plastry do
celów leczniczych, suplementy diety do celów wspomagania leczenia,
kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, leki wspierające, podłoża dla kultur
bakteryjnych, gałki dopochwowe do celów leczniczych, leki do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, szczepionki, wyroby medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie,
tampony menstruacyjne i podpaski, preparaty nawilżające podawane
dopochwowo do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego.
(111) 257324
(220) 2011 12 19
(210) 394245
(151) 2013 06 25
(441) 2012 03 26
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, biały
(531) 2.3.5, 2.3.25, 2.9.21, 27.5.1, 29.1.13
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(510), (511) 03 kosmetyki, kosmetyki do higieny intymnej, mleczka
i żele kosmetyczne, kremy kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mydła, chusteczki nasączane, środki nawilżające do higieny intymnej, 05 preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, plastry do celów leczniczych,
suplementy diety do celów wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do
celów leczniczych, leki wspierające, podłoża dla kultur bakteryjnych,
gałki dopochwowe do celów leczniczych, leki do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, szczepionki, wyroby medyczne do celów
leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie, tampony menstruacyjne i podpaski, preparaty nawilżające podawane dopochwowo
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, 35 reklama; promocja sprzedaży dla osób trzecich;
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i próbek; publikacja
tekstów reklamowych; reklama internetowa, telewizyjna i prasowa;
sprzedaż i promocja bezpośrednia towarów: kosmetyki, kosmetyki do
higieny intymnej, mleczka i żele kosmetyczne, kremy kosmetyczne,
maści do celów kosmetycznych, mydła, chusteczki nasączane, środki
nawilżające do higieny intymnej, preparaty bakteriologiczne do celów
medycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, plastry do
celów leczniczych, suplementy diety do celów wspomagania leczenia,
kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, leki wspierające, podłoża dla kultur
bakteryjnych, gałki dopochwowe do celów leczniczych, leki do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne, szczepionki, wyroby medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie,
tampony menstruacyjne i podpaski, preparaty nawilżające podawane
dopochwowo do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego.

(111) 257325
(220) 2012 01 09
(210) 394991
(151) 2013 04 22
(441) 2012 04 23
(732) SIERŻĘGA ANDRZEJ KANCELARIA ADWOKACKA LEX
CONTROL ADWOKAT ANDRZEJ SIERŻĘGA, Rzeszów, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, szary, czarny
(531) 24.17.25, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 36 usługi związane z obrotem nieruchomościami,
41 usługi organizacji szkoleń, 45 usługi prawne.
(111) 257326
(220) 2012 01 26
(151) 2013 06 17
(441) 2012 05 07
(732) PROWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Janków, PL.
(540)

Nr 11/2013

miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, budynie, kisiele, muesli,
owoce i warzywa przetworzone, sosy sałatkowe, paszteciki, pasztety,
spaghetti, suchary, sól, wyroby zbożowe, 35 usługi w zakresie badania rynku i promocji, usługi doradztwa w organizowaniu i kierowaniu
działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych
i promocyjnych, organizowanie kampanii reklamowych i promocyjnych, produkcja reklam radiowych i telewizyjnych, usługi systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, usługi pozyskiwania
danych do komputerowych baz danych, usługi agencji reklamowych,
usługi fonograficzne i audiowizualne służące reklamie, prowadzenie
studia grafiki komputerowej dla celów reklamy, zarządzanie działalnością gospodarczą i zbiorami informatycznymi, doradztwo w zakresie
prowadzenia, zarządzania i organizowania działalności gospodarczej
związanej z gastronomią, żywieniem, artykułami żywnościowymi,
dystrybucja materiałów reklamowych, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych w lokalach gastronomicznych, zakładach
produkcji żywności i żywienia, promocja towarów i usług, publikowanie tekstów i ogłoszeń reklamowych, w tym za pośrednictwem
internetu, rozpowszechnianie próbek reklamowych, badania rynku,
organizowanie pokazów towarów i usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa
i telewizyjna, prowadzenie delikatesów, prowadzenie sklepów internetowych z żywnością, organizowanie targów w celach handlowych
i reklamowych, zarządzanie działalnością artystyczną, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, 41 edukacja, nauczanie, fotoreportaże, organizowanie konkursów, organizowanie konferencji, zajazdów,
sympozjów, spotkań towarzyskich i biznesowych, organizowanie
imprez plenerowych, obsługa publikacji elektronicznych on-line, organizowanie wystaw i pokazów z dziedziny kultury i edukacji, rezerwacja miejsc na spektakle, przedstawienia teatralne, filmy, rozrywka,
informacja o rozrywce, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
tłumaczenia, organizowanie czynnego wypoczynku, polegającego na
uprawianiu bilardu, pływania, jazda konnej, wykonywanie fotografii,
kultura fizyczna, kasyna, kluby służące poprawianiu zdrowia i rekreacji,
organizowanie loterii, kluby nocne, obozy sportowe, organizowanie
balów, przyjęć, organizowanie koncertów, widowisk artystycznych,
różnych imprez kulturalnych, organizowanie konkursów, teleturniejów, konkursów piękności.

(111) 257327
(220) 2012 01 31
(151) 2013 06 25
(441) 2012 05 07
(732) ALUPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 395978

(210) 395751

(531) 5.7.1, 24.17.1, 24.17.4, 27.5.1
(510), (511) 30 aromaty do żywności, pieczywo, bułki, chleb, mąka,
cukier, słodziki naturalne, chipsy zbożowe, cukierki, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, wyroby z czekolady, czekolada, gofry, galaretki owocowe jako słodycze, kasze, kanapki, kukurydza prażona, lody, sorbety
lodowe, desery lodowe, makarony, pizze, preparaty zbożowe, zapiekanki, żywność na bazie mąki, pieczywo zamrożone, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, mrożonki zawarte w tej klasie, kawa,
substytuty kawy, herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, ocet,

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 06 aluminium, osprzęt do drzwi metalowy, rolki i prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, uchwyty i gałki metalowe,
szkielety ramowe metalowe, drzwi metalowe składane, rozwierane,
przesuwne, klamki do drzwi metalowe, zamki do drzwi i okien, konstrukcje metalowe przenośne, odrzwia metalowe, ościeżnice metalowe, okucia metalowe do drzwi i mebli, drzwi metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolki i prowadnice do okien przesuwnych, sufity
metalowe, profile i kształtowniki metalowe, sprężyny drzwiowe, haki
i uchwyty ścienne, zawiasy metalowe, zasuwy drzwiowe, 19 ścianki
działowe niemetalowe, płyty niemetalowe drzwiowe, szkło budowlane, drzwi składane, rozwierane i przesuwne niemetalowe, osprzęt
do drzwi niemetalowy, ramy drzwi niemetalowe, profile i kształtowniki niemetalowe, systemy drzwi przesuwnych, na które składają się
tor górny, tor dolny, konstrukcje boczne oraz wózki mocowane do
płatów drzwiowych, 20 meble, meble biurowe, meble kuchenne,
meble do szkół, biurka, bufety, komody, wyroby stolarskie meblowe, szafy wnękowe, garderoby, biblioteki, zabudowy wnętrz, drzwi
do mebli, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do mebli, wózki meblowe, lustra, 37 stolarstwo meblowe, usługi naprawy, odnawiania
i konserwacji mebli, usługi urządzania kuchni, montaż i instalacja elementów zabudowy kuchni, 42 usługi wzornictwa przemysłowego,
wykonywanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących tematyki
meblarstwa, urządzania wnętrz, projektowania rozwiązań technicz-
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nych dla potrzeb zabudowy i urządzania wnętrz, usługi w zakresie
projektowania zabudowy i wyposażenia wnętrz; usługi w zakresie testowania materiałów dotyczących meblarstwa, zabudowy i urządzania wnętrz, projektowanie programów komputerowych dla potrzeb
zabudowy wnętrz i wzornictwa przemysłowego.

(111) 257328
(220) 2012 01 31
(151) 2013 06 25
(441) 2012 05 07
(732) ALUPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 395979

Kolor znaku: szary, zielony, bordowy, biały
(531) 24.13.9, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 06 aluminium, osprzęt do drzwi metalowy, rolki i prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, uchwyty i gałki metalowe,
szkielety ramowe metalowe, drzwi metalowe składane, rozwierane,
przesuwne, klamki do drzwi metalowe, zamki do drzwi i okien, konstrukcje metalowe przenośne, odrzwia metalowe, ościeżnice metalowe, okucia metalowe do drzwi i mebli, drzwi metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolki i prowadnice do okien przesuwnych, sufity
metalowe, profile i kształtowniki metalowe, sprężyny drzwiowe, haki
i uchwyty ścienne, zawiasy metalowe, zasuwy drzwiowe, 19 ścianki
działowe niemetalowe, płyty niemetalowe drzwiowe, szkło budowlane, drzwi składane, rozwierane i przesuwne niemetalowe, osprzęt
do drzwi niemetalowy, ramy drzwi niemetalowe, profile i kształtowniki niemetalowe, systemy drzwi przesuwnych, na które składają się
tor górny, tor dolny, konstrukcje boczne oraz wózki mocowane do
płatów drzwiowych, 20 meble, meble biurowe, meble kuchenne,
meble do szkół, biurka, bufety, komody, wyroby stolarskie meblowe, szafy wnękowe, garderoby, biblioteki, zabudowy wnętrz, drzwi
do mebli, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do mebli, wózki meblowe, lustra, 37 stolarstwo meblowe, usługi naprawy, odnawiania
i konserwacji mebli, usługi urządzania kuchni, montaż i instalacja elementów zabudowy kuchni, 42 usługi wzornictwa przemysłowego,
wykonywanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących tematyki
meblarstwa, urządzania wnętrz, projektowania rozwiązań technicznych dla potrzeb zabudowy i urządzania wnętrz, usługi w zakresie
projektowania zabudowy i wyposażenia wnętrz; usługi w zakresie testowania materiałów dotyczących meblarstwa, zabudowy i urządzania wnętrz, projektowanie programów komputerowych dla potrzeb
zabudowy wnętrz i wzornictwa przemysłowego.
(111) 257329
(220) 2012 02 23
(210) 397177
(151) 2013 06 28
(441) 2012 06 04
(732) EDENRED SA, Malakoff, FR.
(540) INCENTIVE HOUSE
(510), (511) 09 magnetyczne, optyczne karty pamięci lub mikroprocesory elektroniczne kontaktowe lub bezkontaktowe w zakresie częstotliwości radiowej, podczerwieni lub podobnej, które są jednorazowe
lub doładowywane i stosowane w trybie prepaid lub postpaid, które
mogą zawierać jeden lub więcej portfeli elektronicznych, i które obowiązują dla wszelkiego typu zastosowań a w szczególności do kontroli dostępu do komputera, do kontroli kart rabatowych, lojalnościowych i upominkowych; karty rabatowe, lojalnościowe i upominkowe,
35 usługi w zakresie reklamy, zarządzania w działalności handlowej,
promocji sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez nagrody
generowane w związku z używaniem kart kredytowych, debetowych
i płatniczych; usługi w zakresie administrowania programów lojalnościowych i nagród dla osób trzecich; usługi zarządzania, w imieniu firm
handlowych, nagrodami dla osób zatrudnionych na etacie; usługi rozlepiania plakatów reklamowych, rozpowszechnianie próbek, materiałów reklamowych i prospektów; usługi w zakresie organizowania operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów; usługi doradcze
i informacyjne w zakresie działalności handlowej; usługi w zakresie promocji działalności handlowej we wszystkich rodzajach mediów w tym
poprzez komputerową sieć komunikacyjną (taką jak Internet lub Intranet), a w szczególności poprzez zapewnianie uprzywilejowanych kart
użytkownika lub zapewnianie usług uprzywilejowanych; usługi marketingowe w zakresie działalności handlowej na cele reklamy dla osób
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trzecich; usługi w zakresie promocji sprzedaży (dla osób trzecich) oraz
usługi reklamowe; usługi w zakresie aranżowania konkursów na cele
działalności handlowej i promocyjnej w celu motywowania pracowników, w tym poprzez komputerową sieć komunikacyjną (taką jak Internet lub Intranet); doradztwo w zakresie działalności handlowej w celu
organizowania systemów lojalnościowych, w szczególności w zakresie
programów premiowych i nagród; doradztwo i zarządzanie w zakresie działalności handlowej, zwłaszcza w celu stworzenia i wspierania
programów lojalnościowych służących do promowania programów
lojalnościowych w kierunku biznesu, w tym w zakresie programów
premiowych i nagród firmowych, marketingu lojalnościowego, aranżowania i wydawania wszelkiego rodzaju towarów i/lub usług premiowych; doradztwo w zakresie działalności handlowej w odniesieniu do
systemów lojalnościowych; usługi w zakresie administrowania działalnością handlową; doradztwo w działalności handlowej w zakresie
konsumenckich systemów lojalnościowych; usługi w zakresie dostarczania zbiorowych programów premiowych i nagród; usługi w zakresie dostarczania i aranżacji zbiorowych i konsumenckich programów
lojalnościowych poprzez dostarczanie korzyści wykupu, 36 usługi
w zakresie wydawania, kompensacji i refundacji bonów, kuponów,
talonów, kart typu pre-paid lub kart kredytowych lub debetowych,
kart upominkowych lub innych form płatniczych, w związku z lub jako
część programów lojalnościowych lub nagród; usługi finansowe związane z posiadaniem bonów, kart lojalnościowych, kart upominkowych;
usługi płatnicze za pomocą kart typu pre-paid, kart debetowych, kart
kredytowych, kart lojalnościowych i kart upominkowych; usługi finansowe związane z posiadaniem bonów promocji lojalnościowych lub
talonów upominkowych; usługi płatnicze przy pomocy bonów promocji lojalnościowych lub talonów upominkowych.

(111) 257330
(220) 2012 02 24
(210) 397205
(151) 2013 04 23
(441) 2012 06 04
(732) MARZEC-MRÓZ MAGDALENA MEDIA METROPOLIS,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 reklama, badania rynku i opinii publicznej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 45 prywatne i społeczne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób.
(111) 257331
(220) 2012 02 24
(210) 397206
(151) 2013 04 23
(441) 2012 06 04
(732) MARZEC-MRÓZ MAGDALENA MEDIA METROPOLIS,
Warszawa, PL.
(540) MEDIA METROPOLIS
(510), (511) 35 reklama, badania rynku i opinii publicznej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 45 prywatne i społeczne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób.
(111) 257332
(220) 2012 02 27
(210) 397283
(151) 2013 04 23
(441) 2012 06 04
(732) MAŁAS RENATA, DOPIERAŁA WITOLD, SOBCZAK WITOLD,
ŁAGÓDKA SŁAWOMIR PALLAS SPÓŁKA CYWILNA, Gostyń, PL.
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 3.3.1, 26.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 28 gry, zabawki.
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(111) 257333
(220) 2012 03 07
(210) 397734
(151) 2013 06 25
(441) 2012 06 18
(732) GOLISZEWSKI ANDRZEJ CENTRUM REKREACYJNO
ROZRYWKOWE MEGA MUSIC, Wilga, PL.
(540) MEGA MUSIC
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i rekreacyjne zawarte w tej klasie.
(111) 257334
(220) 2012 03 20
(210) 398277
(151) 2013 06 27
(441) 2012 07 02
(732) ŁOBODA SŁAWOMIR, KRZYŻAGÓRSKA-ŻUREK BEATA,
PODNIESIEŃSKI KRZYSZTOF KRZYŻAGÓRSKA PODNIESIŃSKI
ŁOBODA I WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA
CYWILNA, Gdańsk, PL.
(540) Krzyżagórska Podniesiński Łoboda i Wspólnicy Adwokaci
i radcowie prawni
(510), (511) 35 usługi badania i analiz rynkowych, usługi audytowe,
usługi doradztwa w zakresie organizacji i prowadzenia działalności
gospodarczej, 41 usługi wydawnicze, organizacja seminariów i konferencji, szkoleń z zakresu prawa, działalność edukacyjna, 45 usługi
prawnicze.
(111) 257335
(220) 2012 03 22
(210) 398426
(151) 2013 04 22
(441) 2012 07 02
(732) JANKOWSKI JAROSŁAW, Szczecin, PL.
(540) ELITIQUE
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, biżuteria, biżuteria komórkowa, bransoletki [biżuteria],
bransoletki do zegarków, breloczki [biżuteria], breloczki do kluczy
ozdobne, broszki [biżuteria], chronografy [zegarki], diamenty, drut
z metali szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych,
emblematy z metali szlachetnych do oznaczania produktów, emblematy z metali szlachetnych, etui na zegarki [prezentacja], figurki
[statuetki] z metali szlachetnych, futerały do stosowania w zegarmistrzostwie, ozdoby z metali szlachetnych, kamienie półszlachetne,
kamienie szlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], amulety [biżuteria], kolczyki, koperty do zegarków, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki
do zegarków, medale, medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, monety, naszyjniki [biżuteria],
obrączki [biżuteria], obudowy [skrzynki] do zegarów, ozdoby [biżuteria], ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia
z metali szlachetnych, ozdoby z bursztynu, ozdoby ze srebra, perły
[biżuteria], platyna [metal], popiersia z metali szlachetnych, posągi
z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, spinki do krawatów, spinki do mankietów, srebro, nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria],
szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych,
zegarki, zegary, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, złoto
nieprzetworzone lub kute, 26 emblematy do ubrań wykonane z metali nieszlachetnych, emblematy do ubrań wykonane z metali szlachetnych, emblematy ozdobne, emblematy do użytku osobistego,
emblematy do ubrań, emblematy nie z metali szlachetnych, emblematy haftowane, emblematy do ubrań, ozdobne emblematy, guziki,
guziki z metali szlachetnych, ozdobne emblematy do odzieży, emblematy do ubrań wykonane z materiałów tekstylnych, emblematy
metalowe nie z metali szlachetnych, guziki nitowane, guziki ozdobne, guziki do przytwierdzania do odzieży, guziki do klapy marynarki
lub żakietu wykonane z metali szlachetnych, ozdobne guziki, guziki
do odzieży, guziki zapięcia do butów, guziki do koszul, guziki niemetalowe do odzieży, guziki z metali szlachetnych do marynarek, monogramy i ozdobne emblematy do odzieży, guziki, symbole do znakowania artykułów z tkanin, metki z tkanin do znakowania odzieży,
symbole do znakowania produktów lnianych, szpilki do znakowania,
litery do znakowania odzieży, cyfry do znakowania odzieży, symbole
do znakowania artykułów tekstylnych, tasiemki imienne z materiału
do znakowania odzieży, tasiemki imienne z materiału do znakowania produktów lnianych, monogramy do znakowania bielizny, litery
do znakowania artykułów tekstylnych, cyfry do znakowania bielizny,
liczby do znakowania artykułów tekstylnych.
(111) 257336
(220) 2012 03 22
(151) 2013 04 22
(441) 2012 07 02
(732) JANKOWSKI JAROSŁAW, Szczecin, PL.

(210) 398427
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(540) DELUXER
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, biżuteria, biżuteria komórkowa, bransoletki [biżuteria], bransoletki do zegarków, breloczki [biżuteria], breloczki do kluczy ozdobne,
broszki [biżuteria], chronografy [zegarki], diamenty, drut z metali szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy
z metali szlachetnych do oznaczania produktów, emblematy z metali
szlachetnych, etui na zegarki [prezentacja], figurki [statuetki] z metali
szlachetnych, futerały do stosowania w zegarmistrzostwie, ozdoby
z metali szlachetnych, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne,
kasetki na biżuterię [szkatułki], amulety [biżuteria], kolczyki, koperty
do zegarków, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, medale,
medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, monety, naszyjniki [biżuteria], obrączki [biżuteria],
obudowy [skrzynki] do zegarów, ozdoby [biżuteria], ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby z bursztynu, ozdoby ze srebra, perły [biżuteria], platyna
[metal], popiersia z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych,
spinki do krawatów, spinki do mankietów, srebro, nieprzetworzone
lub kute, stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, zegarki, zegary,
zegary i zegarki elektryczne, zegary, słoneczne, złoto nieprzetworzone lub kute.
(111) 257337
(220) 2012 03 30
(210) 398846
(151) 2013 04 30
(441) 2012 07 02
(732) OGÓLNOPOLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI WYDAWNICTW
AZYMUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) zinamon.pl NOWOCZESNY SKLEP Z TRADYCJĄ
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie, hurtowni
z materiałami drukowanymi, wydawnictwami, dziennikami, czasopismami, gazetami, publikacjami drukowanymi, książkami, albumami,
grafikami, katalogami, audiobookami, e-publikacjami, grami, grami
elektronicznymi, grami komputerowymi, grami telewizyjnymi, grami na konsole, multimediami, wideoklipami, kasetami audio, video,
płytami kompaktowymi, programami komputerowymi, nagranymi
dyskami, artykułami papierniczymi, zabawkami, aparatami i urządzeniami elektrycznymi, elektronicznymi, optoelektronicznymi do
odbierania, przesyłania, gromadzenia oraz zapisu dźwięku, obrazu i danych, odtwarzaczami nośników informacji każdego rodzaju,
urządzeniami do odczytu publikacji elektronicznych, usługi sklepu
internetowego, w zakresie sprzedaży takich artykułów jak materiały drukowane, wydawnictwa, dzienniki, czasopisma, gazety, publikacje drukowane, książki, albumy, grafiki, katalogi, audiobooki,
e-publikacje, gry, gry elektroniczne, gry komputerowe, gry telewizyjne, gry na konsole, multimedia, wideoklipy, kasety audio, video,
płyty kompaktowe, programy komputerowe, nagrane dyski, artykuły
papiernicze, zabawki, aparaty i urządzenia elektryczne, elektroniczne, optoelektroniczne do odbierania, przesyłania, gromadzenia oraz
zapisu dźwięku, obrazu i danych, odtwarzacze nośników informacji
każdego rodzaju, urządzenia do odczytu publikacji elektronicznych.
(111) 257338
(220) 2012 03 30
(210) 398848
(151) 2013 04 30
(441) 2012 07 02
(732) OGÓLNOPOLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI WYDAWNICTW
AZYMUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, brązowy
(531) 27.5.1, 27.5.7, 29.1.13
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie, hurtowni
z materiałami drukowanymi, wydawnictwami, dziennikami, czasopi-
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smami, gazetami, publikacjami drukowanymi, książkami, albumami,
grafikami, katalogami, audiobookami, e-publikacjami, grami, grami
elektronicznymi, grami komputerowymi, grami telewizyjnymi, grami na konsole, multimediami, wideoklipami, kasetami audio, video,
płytami kompaktowymi, programami komputerowymi, nagranymi
dyskami, artykułami papierniczymi, zabawkami, aparatami i urządzeniami elektrycznymi, elektronicznymi, optoelektronicznymi do
odbierania, przesyłania, gromadzenia oraz zapisu dźwięku, obrazu i danych, odtwarzaczami nośników informacji każdego rodzaju,
urządzeniami do odczytu publikacji elektronicznych, usługi sklepu
internetowego, w zakresie sprzedaży takich artykułów jak materiały drukowane, wydawnictwa, dzienniki, czasopisma, gazety, publikacje drukowane, książki, albumy, grafiki, katalogi, audiobooki,
e-publikacje, gry, gry elektroniczne, gry komputerowe, gry telewizyjne, gry na konsole, multimedia, wideoklipy, kasety audio, video,
płyty kompaktowe, programy komputerowe, nagrane dyski, artykuły
papiernicze, zabawki, aparaty i urządzenia elektryczne, elektroniczne, optoelektroniczne do odbierania, przesyłania, gromadzenia oraz
zapisu dźwięku, obrazu i danych, odtwarzacze nośników informacji
każdego rodzaju, urządzenia do odczytu publikacji elektronicznych.

(111) 257339
(220) 2012 04 03
(151) 2013 04 25
(441) 2012 07 16
(732) WOKAS SPÓŁKA AKCYJNA, Łosice, PL.
(540)

(210) 398988

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.15, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 01 podłoża do uprawy roślin, ziemia do kwiatów i innych
roślin, mieszanki uprawowe do roślin, torf dla ogrodnictwa, kompost,
31 torf na ściółkę, kora dla ogrodnictwa.
(111) 257340
(220) 2012 04 20
(151) 2013 06 19
(441) 2012 07 30
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540)

(210) 399609
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(732) TOYA TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 2.9.1, 9.9.1, 9.9.10, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 41 wypożyczanie filmów, wypożyczanie programów telewizyjnych.
(111) 257343
(220) 2012 05 16
(210) 400454
(151) 2013 06 10
(441) 2012 08 27
(732) KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KOZŁOWSKI,
PISARKIEWICZ-FIREK SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540)

(531) 24.17.5, 24.17.9, 26.1.1, 26.1.10, 26.3.1
(510), (511) 45 badania prawne, rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, usługi nadzoru w dziedzinie
własności intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych.
(111) 257344
(220) 2012 05 18
(210) 400571
(151) 2013 05 29
(441) 2012 08 27
(732) SZAWŁOWSKA EWA MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) BUMBULELE
(510), (511) 15 instrumenty perkusyjne, bębenki.
(111) 257345
(220) 2012 05 18
(210) 400572
(151) 2013 05 29
(441) 2012 08 27
(732) SZAWŁOWSKA EWA MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary
(531) 2.7.16, 2.9.19, 2.9.25, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.
(111) 257341
(220) 2012 04 23
(210) 399702
(151) 2013 06 05
(441) 2012 07 30
(732) ZEELANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, PL.
(540) napoli
(510), (511) 30 krem w proszku do przygotowywania nadzienia do
ciasta.

Kolor znaku: złoty, biały, czarny, niebieski
(531) 1.1.1, 21.3.1, 22.1.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 15 instrumenty perkusyjne, bębenki.

(111) 257342
(151) 2013 06 27

(111) 257346
(151) 2013 07 01

(220) 2012 04 26
(441) 2012 07 30

(210) 399866

(220) 2012 05 24
(441) 2012 08 27

(210) 400798
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(732) MOROZIEWICZ JAN PERFEKT LUBELSKA FABRYKA OKIEN,
Lublin, PL.
(540)

(540)

(531) 7.3.2, 27.5.1
(510), (511) 06 okna i drzwi aluminiowe, 19 okna i drzwi niemetalowe.

Kolor znaku: zielony, czerwony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 25.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty
do sporządzania napojów.

(111) 257347
(220) 2012 05 24
(210) 400806
(151) 2013 07 01
(441) 2012 08 27
(732) MERCK KGaA, Darmstadt, DE.
(540) CONCOR ASA
(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób układu
krążenia.

(111) 257352
(220) 2011 06 07
(210) 386350
(151) 2013 06 24
(441) 2011 09 12
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540)

(111) 257348
(220) 2012 05 24
(210) 400812
(151) 2013 07 01
(441) 2012 08 27
(732) The Gillette Company, Boston, US.
(540) Lewy goli! Lewy goli!
(510), (511) 03 mydła, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, preparaty do pielęgnacji ciała i urody; lotony do włosów, 08 maszynki do
golenia i żyletki; przyrządy do golenia, dozowniki, kasetki i wkłady
wymienne, wszystkie zawierające ostrza; części i akcesoria do wyżej
wymienionych towarów, 35 reklama.
(111) 257349
(220) 2012 05 28
(210) 400949
(151) 2013 06 18
(441) 2012 09 10
(732) SZULC ANDRZEJ P.P.H.U. ASZ, Warszawa, PL.
(540) KLUCZARNIA
(510), (511) 06 wyroby ślusarskie, klucze, kluczyki, surowe klucze,
szafy pancerne, sejfy, kółka metalowe do kluczy z metali nieszlachetnych, kłódki, zasuwy, zamki do drzwi wejściowych, zamki do
pojazdów mechanicznych, blokady przeciwwłamaniowe zamykane
kluczem, zasuwy mieszkaniowe, 09 zamki elektryczne, zamki elektroniczne, elektryczne zamknięcia drzwiowe, elektroniczne zamki
szyfrowe, elektroniczne urządzenia kontroli dostępu, elektroniczne
blokady drzwiowe, elektroniczne karty dostępu, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej
i usługowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową i usługową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów ślusarskich, elektronicznych urządzeń
dostępu, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu
wyrobów ślusarskich, elektronicznych urządzeń dostępu, promocja
sprzedaży, informacja handlowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, promocja
sprzedaży, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz
systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
40 usługi ślusarskie, dorabianie kluczy, kopiowanie kluczy, obróbka
materiałowa metali nieszlachetnych, grawerowanie, galwanizowanie, polerowanie, chromowanie, cynowanie.
(111) 257350
(220) 2012 05 29
(210) 400995
(151) 2013 06 28
(441) 2012 09 10
(732) Pepsico Inc., Purchase, US.
(540) DO THE DEW
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty
do sporządzania napojów.
(111) 257351
(220) 2012 05 29
(151) 2013 06 28
(441) 2012 09 10
(732) Pepsico, Inc., Purchase, US.

(210) 400996

(531) 2.9.23, 3.7.17, 5.5.2, 21.3.13, 24.11.18, 24.17.1, 25.1.5, 26.5.4,
27.5.1
(510), (511) 14 amulety, biżuteria, biżuteria komórkowa, biżuteria ze
szkła sztrasowego, bransoletki, bransoletki do zegarków, breloczki,
breloczki do kluczy ozdobne, broszki, etui na zegarki, futerały do
stosowania w zegarmistrzostwie, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, kolczyki, koperty do zegarków, łańcuszki, łańcuszki
do zegarków, medaliony, naszyjniki, nici ze srebra, nici ze złota, nici
z metali szlachetnych, obrączki, ozdoby, ozdoby ze srebra, zegarki,
zegarki na rękę, zegary, złoto nieprzetworzone lub kute, 18 aktówki,
teczki, etui na klucze, imitacje skóry, komplety podróżne skórzane,
kuferki na kosmetyki, kufry bagażowe, kufry podróżne, naramienniki
skórzane, opakowania ze skóry, opaski skórzane, parasole przeciwdeszczowe i przeciwsłoneczne, parasolki, pasy skórzane, plecaki, plecaki turystyczne, portfele, portfele na karty wizytowe, portmonetki,
portmonetki z siatki oczkowej, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej,
pudełka z fibry, sakwy i sakiewki ze skóry, sakwy ze skóry do pakowania, siatki na zakupy, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze,
skórzane sznury, skórzane pudła na kapelusze, torby do pakowania
ze skóry, torby na kółkach, torby na ubranie podróżne, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby skórzane na narzędzia bez
zawartości, torby sportowe, torby turystyczne, torebki, walizeczki,
walizki, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizy, 25 T-shirt, koszulki polo, koszule, skarpetki, bluzy z kapturem, bluzy bez kaptura,
spodnie, jeansy, czapeczki, tanktopy, spodnie dresowe, spodenki,
czapki, paski z klamrami, bielizna, tuniki damskie, kurtki, spódnice,
spódnice jeansowe, kurtki skórzane, buty sportowe, swetry, stroje
kąpielowe, sukienki, obuwie, szale, apaszki, rękawiczki, kapelusze,
28 artykuły sportowe, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie,
smycze do desek surfingowych, przyrządy gimnastyczne, przyrządy
mechaniczne do gimnastyki, torby na sprzęt do krykieta, przyrządy
stosowane w kulturystyce, nakolanniki, ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze łokci jako artykuły sportowe, pasy do
podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, torby na narty i deski surfingowe, trampoliny jako artykuły sportowe, worki treningowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
towarów obejmujących: amulety, biżuteria, biżuteria komórkowa,
biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki, bransoletki do zegarków,
breloczki, breloczki do kluczy ozdobne, broszki, etui na zegarki, futerały do stosowania w zegarmistrzostwie, kamienie półszlachetne,
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kamienie szlachetne, kolczyki, koperty do zegarków, łańcuszki, łańcuszki do zegarków, medaliony, naszyjniki, nici ze srebra, nici ze złota,
nici z metali szlachetnych, obrączki, ozdoby, ozdoby ze srebra, zegarki, zegarki na rękę, zegary, złoto nieprzetworzone lub kute, aktówki,
teczki, etui na klucze, imitacje skóry, kapelusze, komplety podróżne
skórzane, kuferki na kosmetyki, kufry bagażowe, kufry podróżne,
naramienniki skórzane, opakowania ze skóry, opaski skórzane, parasole przeciwdeszczowe i przeciwsłoneczne, parasolki, pasy skórzane,
plecaki, plecaki turystyczne, portfele, portfele na karty wizytowe,
portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej, pudełka ze skóry lub ze
skóry wtórnej, pudełka z fibry, sakwy i sakiewki ze skóry, sakwy ze
skóry do pakowania, siatki na zakupy, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, skórzane sznury, skórzane pudła na kapelusze, torby
do pakowania ze skóry, torby na kółkach, torby na ubranie podróżne,
torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby skórzane na
narzędzia bez zawartości, torby sportowe, torby turystyczne, torebki, walizeczki, walizki, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizy,
T-shirt, koszulki polo, koszule, skarpetki, bluzy z kapturem, bluzy
bez kaptura, spodnie, jeansy, czapeczki, tanktopy, spodnie dresowe,
spodenki, czapki, paski z klamrami, bielizna, tuniki damskie, kurtki,
spódnice, spódnice jeansowe, kurtki skórzane, buty sportowe, swetry, stroje kąpielowe, sukienki, obuwie, szale, apaszki, rękawiczki,
artykuły sportowe, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie,
smycze do desek surfingowych, przyrządy gimnastyczne, przyrządy
mechaniczne do gimnastyki, torby na sprzęt do krykieta, przyrządy
stosowane w kulturystyce, nakolanniki, ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze łokci jako artykuły sportowe, pasy do
podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, torby na narty i deski surfingowe, trampoliny jako artykuły sportowe, worki treningowe, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów,
marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach
związanych z promocją powyższych towarów.

(111) 257353
(220) 2012 09 12
(210) 404703
(151) 2013 06 24
(441) 2012 12 17
(732) VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) NILODUX
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne, leki antydepresyjne, leki
stosowane w nietrzymaniu moczu.
(111) 257354
(220) 2012 09 12
(210) 404705
(151) 2013 06 24
(441) 2012 12 17
(732) VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) TIBEZIME
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne, leki kardiologiczne.
(111) 257355
(220) 2012 10 26
(210) 406260
(151) 2013 06 24
(441) 2013 02 04
(732) VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) PANCOD
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne, leki przeciwbólowe.
(111) 257356
(220) 2012 10 26
(210) 406261
(151) 2013 06 24
(441) 2013 02 04
(732) VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) BISCHIDAZ
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne, leki psychotropowe.
(111) 257357
(220) 2012 10 26
(210) 406263
(151) 2013 06 24
(441) 2013 02 04
(732) VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) SLESODEX
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne, leki przeciwdepresyjne.
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(111) 257358
(220) 2012 10 26
(210) 406264
(151) 2013 06 24
(441) 2013 02 04
(732) VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) EGMENED
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne, leki stosowane w chorobach układu kostnego.
(111) 257359
(220) 2011 02 18
(151) 2013 06 24
(441) 2011 05 23
(732) MAZIARZ MARCIN, Brusy, PL.
(540)

(210) 381517

Kolor znaku: czerwony, jasnoniebieski, ciemnozielony,
jasnozielony
(531) 7.1.8, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 37 usługi budowlane (konstrukcja i budowa stacjonarnych budynków).
(111) 257360
(220) 2011 03 14
(210) 382646
(151) 2013 06 04
(441) 2011 06 20
(732) CURMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Biała Podlaska, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, czarny
(531) 26.1.15, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, 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, produkty
żywnościowe, mianowicie sandwicze, 32 napoje, napoje bezalkoholowe, soki owocowe.
(111) 257361
(220) 2011 05 16
(151) 2013 04 16
(441) 2011 08 29
(732) HOLDING LIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 385388

(531) 2.1.17, 2.1.25, 2.3.17, 2.3.25, 24.1.5, 24.1.15, 27.5.1
(510), (511) 39 usługi turystyczne, usługi wynajmowania miejsc
parkingowych, garaży, usługi w zakresie transportu pasażerskiego,
41 usługi w zakresie organizowania kongresów, konferencji, sympozjów, kursów, zjazdów, obozów wakacyjnych i sportowych, usługi
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w zakresie kultury fizycznej, 43 usługi w zakresie restauracji, barów,
kawiarni, kafeterii, hoteli, domów turystycznych, pensjonatów, moteli.

(111) 257362
(220) 2011 07 22
(210) 388159
(151) 2013 05 16
(441) 2011 10 24
(732) KRAJOWY REJESTR PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 usługi agencji informacji handlowej, usługi agencji
reklamowych, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania marketingowe, usługi badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi
porównywania cen, oferowanie i prezentowanie produktów i usług
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu i usługach,
pozyskiwanie, sortowanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing (doradztwo handlowe), usługi pośrednictwa pracy, rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 usługi doradztwa zawodowego (porady w zakresie
edukacji lub kształcenia), usługi edukacji, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, zjazdów,
sympozjów, usługi nauczania, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją.
(111) 257363
(220) 2011 08 24
(151) 2013 06 24
(441) 2011 12 05
(732) TK TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 389410

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 37 budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna,
poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie telegramów,
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi
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dostępu do światowej sieci komputerowej [usługi operatorów sieciowych], łączność za pomocą telefonów, łączność za pomocą telegramów, przesyłanie telegramów, 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 telekomunikacyjnych, zlecenia
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], 42 projektowanie budynków, doradztwo budowlane, projektowanie systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów
[sieci komputerowe].

(111) 257364
(220) 2011 10 14
(210) 391567
(151) 2013 05 17
(441) 2012 01 16
(732) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sumo
(510), (511) 01 nawozy sztuczne i naturalne, chemiczne preparaty
i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 05 herbicydy, pestycydy, insektycydy, fungicydy, środki ochrony roślin.
(111) 257365
(220) 2011 10 17
(151) 2013 06 24
(441) 2012 01 30
(732) BUDSTOL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540)

(210) 391629

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, biały
(531) 7.3.11, 7.3.12, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi zarządzania przedsiębiorstwem, usługi administrowania przedsiębiorstwem, 36 usługi finansowe, usługi obrotu nieruchomościami, 37 usługi w zakresie budowania domków jednorodzinnych, nadzór budowlany.
(111) 257366
(220) 2011 10 17
(210) 391647
(151) 2013 04 18
(441) 2012 01 30
(732) DANIEL BOGDAN, MAJNUSZ GRZEGORZ
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CLASIC SPÓŁKA
CYWILNA, Ruda Śląska, PL.
(540)

(531) 27.5.1
(510), (511) 09 okulary, okulary ochronne do uprawiania sportu,
okulary przeciwsłoneczne, okulary dla dzieci do uprawiania sportu
i przeciwsłoneczne.
(111) 257367
(220) 2011 10 24
(210) 391903
(151) 2013 06 28
(441) 2012 01 30
(732) POLSKI LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice, PL.
(540) FemiMag
(510), (511) 05 preparaty magnezowe multiwitaminowo-multiminerałowe, 32 tabletki musujące z magnezem do sporządzania napojów,
tabletki musujące z magnezem i napoje z magnezem wzbogacone
witaminami i mikroelementami, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne z magnezem, napoje energetyzujące z magnezem.
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(111) 257368
(220) 2011 10 24
(151) 2013 06 11
(441) 2012 01 30
(732) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok, PL.
(540)

(210) 391907

(531) 3.7.1
(510), (511) 41 działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza wyższej uczelni, nauczanie, edukacja i kształcenie z zakresu budownictwa, automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, elektrotechniki, informatyki, mechaniki, ochrony środowiska, inżynierii
środowiska, gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki,
architektury wnętrz, grafiki, budowy i eksploatacji maszyn, biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, kształtowania środowiska i leśnictwa, zarządzania, inżynierii produkcji, politologii, logistyki, inżynierii
rolniczej i leśnej, edukacji techniczno-informatycznej, matematyki,
organizowanie konferencji naukowych i seminariów, działalność kulturalna i sportowa, w tym: kultura fizyczna, organizowanie zawodów
sportowych, prowadzenie zajęć fitness, organizowanie dyskotek,
balów, koncertów, spektakli, przyjęć, usługi studia nagrań, udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych oraz prowadzenie
działalności wydawniczej, 42 analizy, badania, ekspertyzy, opiniowanie, pomiary, testowanie, projektowanie, prace naukowe, badawcze
i wdrożeniowe, doradztwo techniczne w dziedzinach budownictwa,
automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, elektrotechniki,
informatyki, mechaniki, ochrony środowiska, inżynierii środowiska,
gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki, architektury
wnętrz, grafiki, budowy i eksploatacji maszyn, biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, kształtowania środowiska i leśnictwa, zarządzania, inżynierii produkcji, politologii, logistyki, inżynierii rolniczej
i leśnej, edukacji techniczno-informatycznej, matematyki, 45 doradztwo prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, usługi z zakresu ochrony własności intelektualnej, licencjonowanie programów komputerowych.
(111) 257369
(220) 2011 10 25
(210) 391994
(151) 2013 06 04
(441) 2012 01 30
(732) GRANDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 06 blacha w postaci płyt i arkuszy, blacha stalowa ocynowana, dachowe pokrycia metalowe, konstrukcje stalowe, metalowe
materiały budowlane, metalowe materiały do krycia dachów, metalowe materiały konstrukcyjne, płyty konstrukcyjne metalowe, pokrycia dachowe, blacha, rynny metalowe, stal w arkuszach i blachy,
ścienne pokrycia metalowe, 35 usługi w dziedzinie sprzedaży hurtowej i detalicznej, usługi w dziedzinie specjalnego doradztwa w zakresie metalowych pokryć dachowych, 42 usługi w zakresie projektowania architektonicznego, usługi w zakresie doradztwa w zakresie
projektowania architektonicznego, usługi w zakresie projektowania
budynków, usługi w zakresie projektowania technicznego.
(111) 257370
(220) 2011 12 16
(210) 394217
(151) 2013 06 14
(441) 2012 03 26
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) MR. ED
(510), (511) 06 folia aluminiowa, folie metalowe do zawijania, pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki do
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pieczenia metalowe; opakowania z białej blachy, 07 torebki papierowe do odkurzaczy, 16 obrusy papierowe, bibuła filtracyjna, bibuły,
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe
ręczniki do demakijażu; filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw
sztucznych, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza
do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, podstawki pod
kufle do piwa, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych,
papier do pakowania, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier
pergaminowy, pojemniki papierowe, taśmy elastyczne do użytku
biurowego, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, pudełka kartonowe lub papierowe, ręczniki papierowe,
ręczniki do twarzy papierowe, rolety papierowe, tace papierowe do
użytku domowego, talerze papierowe; torebki papierowe, serwetki
papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwety na stół papierowe, papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmieci z papieru
lub tworzyw sztucznych, papier śniadaniowy, worki śniadaniowe,
21 ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy
nieelektryczne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, folia spożywcza, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, kubki z papieru
lub tworzyw sztucznych, sztućce z tworzyw sztucznych; wykałaczki,
kosze do użytku domowego, kosze na śmieci, kosze na odpadki, kubły, kubły na śmieci, worki na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych; pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym; rękawice
do prac domowych, ścierki do prac domowych, torby izotermiczne,
torby ozdobne do użytku domowego.

(111) 257371
(220) 2011 12 16
(151) 2013 06 14
(441) 2012 03 26
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540)

(210) 394218

Kolor znaku: granatowy, biały, zielony, niebieski, czerwony,
brązowy, żółty, czarny
(531) 2.1.7, 2.1.25, 25.7.20, 25.7.25, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 06 folia aluminiowa, folie metalowe do zawijania, pakowania i pieczenia, pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki do
pieczenia metalowe; opakowania z białej blachy, 07 torebki papierowe do odkurzaczy, 16 obrusy papierowe, bibuła filtracyjna, bibuły,
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa, papierowe
ręczniki do demakijażu; filtry do kawy papierowe, folie z tworzyw
sztucznych, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza
do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, podstawki pod
kufle do piwa, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych,
papier do pakowania, papier toaletowy, papier w arkuszach, papier
pergaminowy, pojemniki papierowe, taśmy elastyczne do użytku
biurowego, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, pudełka kartonowe lub papierowe, ręczniki papierowe,
ręczniki do twarzy papierowe, rolety papierowe, tace papierowe do
użytku domowego, talerze papierowe; torebki papierowe, serwetki
papierowe, serwetki papierowe do demakijażu, serwety na stół papierowe, papierowe serwetki toaletowe, torby do pakowania, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmieci z papieru
lub tworzyw sztucznych, papier śniadaniowy, worki śniadaniowe,
21 ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do herbaty, filtry do kawy
nieelektryczne, formy, foremki do ciast, foremki do lodu, folia spożywcza, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, kubki z papieru
lub tworzyw sztucznych, sztućce z tworzyw sztucznych; wykałaczki,
kosze do użytku domowego, kosze na śmieci, kosze na odpadki, kubły, kubły na śmieci, worki na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych; pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym; rękawice
do prac domowych, ścierki do prac domowych, torby izotermiczne,
torby ozdobne do użytku domowego.
(111) 257372
(151) 2013 06 25

(220) 2011 12 19
(441) 2012 03 26

(210) 394232
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(732) ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK GATUNKOWYCH POLMOS
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540)

Kolor znaku: zółty, brązowy, czarny, biały, czerwony, złoty
(531) 1.17.25, 18.3.2, 18.3.5, 25.1.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 257373
(220) 2011 12 19
(210) 394234
(151) 2013 06 25
(441) 2012 03 26
(732) ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK GATUNKOWYCH POLMOS
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty, brązowy, czarny, biały, czerwony, złoty
(531) 2.1.12, 19.3.1, 25.1.15, 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 257374
(220) 2011 12 19
(210) 394235
(151) 2013 06 25
(441) 2012 03 26
(732) ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK GATUNKOWYCH POLMOS
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540)

(732) G4 GARAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 01 preparaty chłodnicze, środki do chłodzenia silników
w pojazdach, preparaty antystatyczne nie do celów domowych, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe do benzyny, płyny hamulcowe, czynniki chłodzące do silników
w pojazdach, 03 produkty chemii samochodowej w tym: środki do
czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, szampony, pasty woskujące, płyny do spryskiwaczy, pianka do czyszczenia szyb, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia szyb, preparaty do czyszczenia,
pielęgnacji i zabezpieczenia tapicerki, preparaty do czyszczenia,
pielęgnacji i zabezpieczenia deski rozdzielczej, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia kokpitu, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia opon, preparaty do czyszczenia,
pielęgnacji i zabezpieczenia zderzaków, preparaty do czyszczenia,
pielęgnacji i zabezpieczenia felg, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia silników, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia skóry, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji
i zabezpieczenia uszczelek, kosmetyki do pielęgnacji pojazdów, zestawy kosmetyków do pielęgnacji pojazdów, pasty polerskie, pasty
konserwujące, pasty nabłyszczające, pasty lekkościerne, preparaty
do klimatyzacji samochodowej, woski, silikon do uszczelek; preparaty wykorzystywane w eksploatacji myjni samochodowych takie
jak: szampony samochodowe, aktywna piana, preparaty do mycia
plandek, uniwersalne środki czyszczące, woski stosowane na mokro,
preparaty do silników, zderzaków, opon, 35 prowadzenie sklepu/
hurtowni z artykułami: motoryzacyjnymi, z częściami do pojazdów,
akcesoriami do pojazdów, z dodatkowym wyposażeniem pojazdów,
reklama, 37 obsługa pojazdów, naprawa pojazdów, regeneracja silników, stacje obsługi samochodów; wymiana, modyfikacje silników
pojazdów; wymiana, modernizacja, modyfikacja pojazdów, modernizacja modyfikacja wyglądu pojazdów; tuning samochodowy, modernizacja, modyfikacja nadwozi, podwozi, zawieszenia, wyposażenia
pojazdów, samochodowe usługi elektroniczne, renowacja, naprawy
kapitalne, naprawy kompleksowe, modyfikacje, tuning i przeróbki
samochodów i motocykli, budowa, obsługa i wynajem samochodów
rajdowych.
(111) 257376
(220) 2011 12 29
(151) 2013 05 31
(441) 2012 04 10
(732) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, biały, zielony, brązowy, złoty
(531) 5.7.15, 25.1.15, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 257375
(151) 2013 06 27

(220) 2011 12 30
(441) 2012 04 10

(210) 394651

Nr 11/2013

(210) 394660

Kolor znaku: morski, seledynowy
(531) 24.15.2, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje-punkty informacji konsumenckiej, informacja turystyczna i o innych usługach,
komputerowe bazy danych, usługi reklamowe, reklamy prasowe,
telewizyjne, radiowe, komputerowe, usługi marketingowe, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie lokalizacji i opis
dostępności obiektów administracji, kultury, nauki i nauczania, służby zdrowia i innych, usługi w zakresie nawigacji do poszczególnych
obiektów, 38 agencje informacyjne, usługi informacji przez termina-

Nr 11/2013
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le komputerowe, przesyłanie informacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi związane z telezakupami, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, 42 projektowanie systemów komputerowych i oprogramowania, konwersja danych na wersję elektroniczną, aktualizacja
oprogramowania komputerowego.

(111) 257377
(220) 2012 01 05
(151) 2013 05 08
(441) 2012 04 10
(732) STOCKWATCH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 394945

Kolor znaku: czarny, niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26.4.1, 26.4.4, 26.4.16, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo organizacyjne doradztwo
organizacyjne w sprawach działalności gospodarczej i zarządzania,
usługi diagnostyczne dot. przedsiębiorstw i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi konsultingowe dot. organizowania, prowadzenia oraz rozwoju przedsiębiorstw, działalności gospodarczej,
konsulting i doradztwo biznesowe, zarządzanie i administrowanie
działalnością handlową i gospodarczą, usługi audytorskie; badania
i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy
opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych; usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych
i analiz rynkowych, usługi w zakresie badań statystycznych, opracowywanie informacji statystycznych; organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych; zarządzanie zbiorami
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie
informacji w bazach i plikach komputerowych; usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za
pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych w Internecie,
wszystkie ww. usługi świadczone również poprzez Internet, 36 ubezpieczenia; bankowość; administrowanie majątkiem nieruchomym,
wycena wartości majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego;
usługi finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
inwestycyjne, analizy finansowe, sporządzanie ekspertyz finansowo-ekonomiczno-gospodarczych, usługi depozytowe i kredytowe,
usługi brokerskie, usługi maklerskie, usługi zarządzania aktywami
finansowymi (zarządzanie portfelem na zlecenie klienta), pośrednictwo giełdowe, notowania giełdowe, usługi w zakresie inwestycji
kapitałowych, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta,
usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi finansowe
i doradcze w zakresie wprowadzania spółek do publicznego obrotu oraz pełnienia funkcji sponsora emisji, usługi powiernicze, usługi
agencji ratingowych; zarządzanie majątkiem, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, wycena majątku,
wycena ruchomości i nieruchomości, wycena finansowa; informacje
finansowe, informacje bankowe, informacje kapitałowe; informacja
o powyższych usługach; informacje o ww. usługach prezentowane
na portalach internetowych, 38 usługi agencji informacyjnych i prasowych; usługi świadczone przez portal internetowy, prowadzenie
portalu internetowego, prowadzenie forum on-line, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, usługi poczty elektronicznej, ogłoszenia elektroniczne, przesyłanie wiadomości, informacji, danych, głosu
i obrazu na odległość, transmisje internetowe, zapewnianie dostępu
do baz danych przez Internet, portale komunikacyjne i informacyjne, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych; prowadzenie portali, forów i blogów internetowych o tematyce dot. finansów, gospodarki, ekonomii, podatków,
bankowości, prawa, inwestycji kapitałowych, rynku kapitałowego,
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papierów wartościowych, giełd papierów wartościowych, giełd towarowych, notowań giełdowych, porad dla inwestorów giełdowych,
analiz finansowych, 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów; usługi wydawnicze, publikowanie tekstów, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet,
prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, działalność wydawnicza wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych,
elektronicznych nośników informacji.

(111) 257378
(220) 2012 02 08
(210) 396376
(151) 2013 06 07
(441) 2012 05 21
(732) SKÓRSKI ROMAN SOLARIUM BURSZTYNEK NR 1, Ostrowiec
Świętokrzyski, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, brązowy, niebieski
(531) 1.15.11, 25.5.6, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 44 usługi w zakresie prowadzenia solarium.
(111) 257379
(220) 2012 02 17
(210) 396870
(151) 2013 05 07
(441) 2012 05 21
(732) MILEWSKA ALICJA BEAN, Warszawa, PL.
(540) LifeGuard
(510), (511) 09 aparatura do analizy alkoholu w płynach ustrojowych,
przyrządy do analizy alkoholu w wydychanym powietrzu, 10 aparatura do analizy krwi.
(111) 257380
(220) 2012 02 17
(151) 2013 04 17
(441) 2012 05 21
(732) MICHALAK IWONA ESTETICA, Piaseczno, PL.
(540)

(210) 396896

(531) 24.17.5, 27.5.1, 27.7.1
(510), (511) 03 kosmetyki, wyroby kosmetyczne, środki do pielęgnacji włosów, perfumy, dezodoranty, antyperspiranty, higieniczne
środki do pielęgnacji.
(111) 257381
(220) 2012 02 20
(210) 397009
(151) 2013 04 18
(441) 2012 06 04
(732) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GARDEN Smak beztroskiego dzieciństwa powraca w każdym
łyku
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe; soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywne oraz warzywno-owocowe; przecierowe soki i napoje owocowe, warzywne oraz warzywno-owocowe; soki
i napoje, w tym przecierowe, owocowe, warzywne oraz warzywnoowocowe z dodatkiem mikro-i/lub makroelementow i/lub witamin;
soki wysokosłodzone; wody mineralne i smakowe; napoje musujące;
napoje izotoniczne i energetyczne; produkty do wytwarzania napojów: wyciągi, esencje, koncentraty, zaprawy i syropy; napoje instant
zawarte w tej klasie; proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących.
(111) 257382
(220) 2012 02 22
(151) 2013 06 07
(441) 2012 06 04
(732) ACCUPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 397092
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(540) ACCUPHARMA
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produktów leczniczych i preparatów farmaceutycznych (bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 45 doradztwo specjalistyczne
w zakresie dokumentacji rejestracyjnej dla produktów leczniczych,
opracowywanie tej dokumentacji, pośrednictwo oraz prowadzenie
spraw z zakresu rejestracji produktów leczniczych.
(111) 257383
(220) 2012 02 24
(210) 397212
(151) 2013 06 04
(441) 2012 06 04
(732) JVD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przybysławice, PL.
(540) WALLSWORK
(510), (511) 27 tapety; fototapety, 35 usługi handlu elektronicznego
dotyczące marketingu w zakresie tapet, obić ściennych i materiałów
do dekoracji wnętrz.
(111) 257384
(220) 2012 02 24
(210) 397218
(151) 2013 04 23
(441) 2012 06 04
(732) JVD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przybysławice, PL.
(540) tapetomat
(510), (511) 09 programy komputerowe służące do obsługi zamówień
na tapety i inne materiały do dekoracji wnętrz; programy komputerowe działające on-line do przekształcania obrazu tapet i aranżacji
wnętrz, 35 usługi handlu elektronicznego dotyczące marketingu w zakresie tapet, obić ściennych i materiałów do dekoracji wnętrz.
(111) 257385
(220) 2012 03 02
(210) 397527
(151) 2013 04 25
(441) 2012 06 04
(732) OFFACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(540) OFFACTORY
(510), (511) 12 błotniki; drzwi do pojazdów; karoserie samochodowe;
kierownice pojazdów; koła pojazdów; maski silników samochodowych;
motocykle; obudowy do elementów pojazdów lądowych, innych niż
silniki; pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach; podwozia samochodów, pojazdów; pojazdy silnikowe; pojazdy trzy lub czterokołowe;
pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki; samochody, samochody
terenowe; samochody specjalnie przystosowane do udziału w rajdach
samochodowych, zwłaszcza w trudnym terenie; zderzaki samochodowe, 39 informacja o transporcie; organizowanie wycieczek; rezerwacja
transportu; transport samochodowy; wypożyczanie samochodów,
samochodów wyścigowych, rajdowych, specjalnie przystosowanych
do udziału w rajdach samochodowych, zwłaszcza w trudnym terenie,
41 fotoreportaże; organizowanie zawodów i imprez sportowych; informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji; usługi związane z poprawą kondycji fizycznej; organizowanie i obsługa zjazdów, imprez integracyjnych i wyjazdów motywacyjnych; organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych; usługi związane z organizacją wypoczynku; specjalistyczne szkolenia samochodowe, zwłaszcza dotyczące jazdy w trudnym terenie; organizowanie i prowadzenie zjazdów, sympozjów, konferencji; bankietów.
(111) 257386
(220) 2012 03 02
(151) 2013 04 25
(441) 2012 06 04
(732) OFFACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 18.1.23, 27.5.1, 29.1.13

(210) 397528

Nr 11/2013

(510), (511) 12 błotniki; drzwi do pojazdów; karoserie samochodowe; kierownice pojazdów; koła pojazdów; maski silników samochodowych; motocykle; obudowy do elementów pojazdów lądowych,
innych niż silniki; pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach; podwozia samochodów, pojazdów; pojazdy silnikowe; pojazdy trzy lub
czterokołowe; pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki; samochody; samochody terenowe; samochody specjalnie przystosowane
do udziału w rajdach samochodowych, zwłaszcza w trudnym terenie;
zderzaki samochodowe, 39 informacja o transporcie; organizowanie
wycieczek; rezerwacja transportu; transport samochodowy; wypożyczanie samochodów, samochodów wyścigowych, rajdowych,
specjalnie przystosowanych do udziału w rajdach samochodowych,
zwłaszcza w trudnym terenie, 41 fotoreportaże; organizowanie zawodów i imprez sportowych; informacja o imprezach rozrywkowych
i rekreacji; usługi związane z poprawą kondycji fizycznej; organizowanie i obsługa zjazdów, imprez integracyjnych i wyjazdów motywacyjnych; organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych;
usługi związane z organizacją wypoczynku; specjalistyczne szkolenia samochodowe, zwłaszcza dotyczące jazdy w trudnym terenie;
organizowanie i prowadzenie zjazdów, sympozjów, konferencji; bankietów.

(111) 257387
(220) 2012 03 07
(151) 2013 06 04
(441) 2012 06 18
(732) SUN GENERATION LIMITED, London, GB.
(540)

(210) 397697

Kolor znaku: biały, szary
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 30 napoje na bazie herbaty, napary inne niż do celów
leczniczych, herbata, herbata mrożona, schłodzona (chłodzona) herbata, herbata owocowa.
(111) 257388
(220) 2012 03 15
(151) 2013 05 20
(441) 2012 06 18
(732) VIRGO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540)

(210) 398044

(531) 1.3.2, 26.1.10, 27.5.1
(510), (511) 01 kleje budowlane, kleje do celów innych niż papiernicze i domowe, kleje do płytek ceramicznych, kleje do tapet, preparaty
do klejenia i gruntowania, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem
farb i olejów, środki do konserwacji cegieł, z wyjątkiem farb i olejów,
środki do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do
konserwacji ceramiki, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji murów, z wyjątkiem farb i olejów, 02 bejce, emalie, farby, farby
podkładowe, grunty, lakiery, preparaty do konserwacji drewna, środki zapobiegające korozji, 17 aerozolowe piany poliuretanowe, farby
izolacyjne, materiały izolacyjne, materiały na uszczelnienia drzwi
i okien, materiały uszczelniające, substancje do izolacji przeciwwilgociowych budynków, substancje uszczelniające do połączeń, taśmy
uszczelniające do drzwi i okien, taśmy izolacyjne, uszczelniacze silikonowe i akrylowe, uszczelnienia wodoodporne, zaprawy izolacyjne,
19 bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, gonty, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy, pokryć
i naprawy nawierzchni drogowych, niemetalowe pokrycia dachowe,
papy, pokrycia niemetalowe dla budownictwa.
(111) 257389
(220) 2012 03 21
(210) 398347
(151) 2013 04 22
(441) 2012 07 02
(732) TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
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(540) POLPX intraday peak
(510), (511) 36 giełdowe notowania i pośrednictwo.
(111) 257390
(220) 2012 03 21
(210) 398348
(151) 2013 04 24
(441) 2012 07 02
(732) TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLPX intraday spot
(510), (511) 36 giełdowe notowania i pośrednictwo.
(111) 257391
(220) 2012 03 21
(210) 398349
(151) 2013 04 24
(441) 2012 07 02
(732) TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLPX base spot
(510), (511) 36 giełdowe notowania i pośrednictwo.
(111) 257392
(220) 2012 03 21
(210) 398350
(151) 2013 04 24
(441) 2012 07 02
(732) TOWAROWA GIEŁDA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLPX base peak
(510), (511) 36 giełdowe notowania i pośrednictwo.
(111) 257393
(220) 2012 03 23
(210) 398532
(151) 2013 06 07
(441) 2012 07 02
(732) INVESTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) investion
(510), (511) 36 agencja pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
37 usługi budowlane, 42 usługi architektoniczne, projektowanie budynków, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 257394
(220) 2012 03 23
(210) 398533
(151) 2013 06 07
(441) 2012 07 02
(732) INVESTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) premium properties
(510), (511) 36 agencja pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
37 usługi budowlane, 42 usługi architektoniczne, projektowanie budynków, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 257395
(220) 2012 03 30
(210) 398799
(151) 2013 04 24
(441) 2012 07 02
(732) LUBUSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL.
(540)

(531) 26.4.1, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1
(510), (511) 20 meble tapicerowane a zwłaszcza narożniki, kanapy,
sofy, zestawy wypoczynkowe, fotele, taborety tapicerowane.
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(111) 257397
(220) 2012 03 30
(210) 398803
(151) 2013 04 24
(441) 2012 07 02
(732) LUBUSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.4.1, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 20 meble tapicerowane a zwłaszcza narożniki, kanapy,
sofy, zestawy wypoczynkowe, fotele, taborety tapicerowane.
(111) 257398
(220) 2012 03 30
(210) 398804
(151) 2013 04 24
(441) 2012 07 02
(732) LUBUSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 26.4.1, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 20 meble tapicerowane a zwłaszcza narożniki, kanapy,
sofy, zestawy wypoczynkowe, fotele, taborety tapicerowane.
(111) 257399
(220) 2012 03 30
(210) 398876
(151) 2013 05 14
(441) 2012 07 02
(732) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) ja + eko
(510), (511) 09 karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, urządzenia płatnicze, programy komputerowe, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, bankomaty, karty, maszyny i urządzenia
wykorzystywane przy usługach bankowych i finansowych, 35 marketing, doradztwo i dystrybucja materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez banki, organizowanie
aukcji, badania rynku, opracowywanie ekspertyz ekonomicznych,
opracowywanie wycen i analiz przedsięwzięć inwestycyjnych,
wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także za pośrednictwem urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych, 36 usługi
bankowe, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi maklerskie, factoring, doradztwo w sprawach finansowych, usługi w zakresie w zakresie funduszy powierniczych i inwestycyjnych, wynajem,
administrowanie, pośrednictwo i obrót nieruchomościami, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także za pośrednictwem
urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych.
(111) 257400
(220) 2012 03 30
(210) 398877
(151) 2013 05 14
(441) 2012 07 02
(732) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540)

(111) 257396
(220) 2012 03 30
(210) 398801
(151) 2013 04 24
(441) 2012 07 02
(732) LUBUSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL.
(540)

(531) 26.4.1, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1
(510), (511) 20 meble tapicerowane a zwłaszcza narożniki, kanapy,
sofy, zestawy wypoczynkowe, fotele, taborety tapicerowane.

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 1.15.15, 26.4.7, 26.11.1, 26.11.11, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 09 karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, urządzenia płatnicze, programy komputerowe, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, bankomaty, karty, maszyny i urządzenia
wykorzystywane przy usługach bankowych i finansowych, 35 marketing, doradztwo i dystrybucja materiałów reklamowych i informacyj-
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nych dotyczących usług świadczonych przez banki, organizowanie
aukcji, badania rynku, opracowywanie ekspertyz ekonomicznych,
opracowywanie wycen i analiz przedsięwzięć inwestycyjnych,
wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także za pośrednictwem urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych, 36 usługi
bankowe, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi maklerskie, factoring, doradztwo w sprawach finansowych, usługi w zakresie w zakresie funduszy powierniczych i inwestycyjnych, wynajem,
administrowanie, pośrednictwo i obrót nieruchomościami, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także za pośrednictwem
urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych.

(111) 257401
(220) 2012 04 10
(151) 2013 06 10
(441) 2012 07 16
(732) SUN GENERATION LIMITED, London, GB.
(540)

(210) 399169

Kolor znaku: biały, szary
(531) 3.1.1, 10.3.4, 11.3.4, 11.3.14, 24.1.5, 24.1.12, 24.1.15, 24.1.19,
27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 30 napoje na bazie herbaty, napary inne niż do celów leczniczych, herbata, herbata mrożona, schłodzona (chłodzona) herbata,
herbata owocowa, ziołowe mieszanki do przygotowania herbaty.
(111) 257402
(220) 2012 04 13
(210) 399369
(151) 2013 06 07
(441) 2012 07 16
(732) POZNAŃSKA PALARNIA KAWY ASTRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540)
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(510), (511) 06 bramy garażowe, wjazdowe metalowe; dzwonki do
drzwi nieelektryczne; drzwi metalowe; drzwi ognioodporne metalowe; futryny do drzwi metalowe; gałki (uchwyty) metalowe; gzymsy
metalowe; klamki do drzwi metalowe; klucze; kółka metalowe do
kluczy; kłódki; kołatki do drzwi; litery i cyfry z metali nieszlachetnych; nadproża metalowe; odrzwia metalowe; ograniczniki do bram,
okien metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe; okna metalowe;
osprzęt do okien metalowy; okucia do drzwi metalowe; okucia do
bram metalowe; okucia drzwiowe ozdobne metalowe; ościeżnice
metalowe; przegrody metalowe; płyty do drzwi metalowe; rygle do
klamek, zasuw metalowe; rygle do zasuw okiennych; urządzenia do
otwierania drzwi nieelektryczne; zamki na zasuwy, zamki inne niż
elektryczne metalowe; zamki obrotowe do okien metalowe; zasuwy
do drzwi; zatrzaski drzwiowe metalowe; zawiasy metalowe, 19 drzwi
niemetalowe; drzwi ognioodporne niemetalowe; ościeżnice, futryny
drzwiowe niemetalowe; drzwi drewniane; płyty drzwiowe niemetalowe; gzymsy niemetalowe; nadproża niemetalowe; ramy okienne niemetalowe; okiennice niemetalowe; okna niemetalowe; okna
z PVC; okna drewniane, 37 usługi produkcyjne i montażowe metalowych i niemetalowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych; metalowych i niemetalowych elementów konstrukcyjnych; wyrobów
metalowych: zamków, zawiasów, złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn;
produkcja i montaż wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; usługi budowlano-montażowe i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego; szklenie; usługi montażowe, remontowe, instalacyjne; serwis techniczny sprzedawanych towarów;
wynajem maszyn i urządzeń dla przemysłu, budownictwa; usługi
stolarsko-ciesielskie.

(111) 257404
(220) 2012 04 26
(210) 399830
(151) 2013 06 21
(441) 2012 07 30
(732) KASEM BAHLOUL P.H.W. LEVANT, Poznań, PL.
(540) Mała biała
(510), (511) 29 śmietana, śmietanka do kawy i herbaty.
(111) 257405
(220) 2012 04 27
(210) 399904
(151) 2013 06 10
(441) 2012 07 30
(732) MOCZULSKI LESZEK, KORCZYŃSKI PAWEŁ HERBILINE
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) ACEHERBA
(510), (511) 03 kosmetyki dla zwierząt, preparaty do czyszczenia,
05 maści dla zwierząt do celów farmaceutycznych, dodatki do pasz
do celów leczniczych, farmaceutyki, pestycydy, preparaty chemiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, środki dezynfekujące, 31 dodatki do pasz do celów nieleczniczych, pasze, karma
dla zwierząt.
(111) 257406
(220) 2012 05 07
(210) 400050
(151) 2013 06 07
(441) 2012 08 13
(732) GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
IM. W. KORFANTEGO W KATOWICACH, Katowice, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, miodowy, żółty
(531) 5.1.3, 5.1.4, 11.3.4, 11.3.5, 25.1.15, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 herbata.
(111) 257403
(220) 2012 04 20
(210) 399651
(151) 2013 04 19
(441) 2012 07 30
(732) RADOŃ ROBERT K.R. CENTER, Wodzisław Śląski, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12

Kolor znaku: żółty, zielony, szary, biały, czarny, brązowy
(531) 2.1.8, 6.19.1, 6.19.5, 18.1.5, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 06 metalowe urządzenia do parkowania rowerów, stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu na rowery, 35 promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, usługi promocyjne i reklamowe, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, usługi w zakresie promocji, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, 41 edukacja zawodowa dotycząca
zapobiegania problemom zdrowotnym, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, nauczanie w zakresie zdrowia, organizowanie szkoleń
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, udostępnianie informacji
na temat szkoleń w dziedzinie zdrowia i kondycji fizycznej, udostęp-
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nianie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, udostępnianie wyposażenia klubów zdrowotnych [ćwiczenia fizyczne], usługi edukacyjne
dotyczące zdrowia, promocja rozrywki, promocja zdrowego trybu
życia, promocja wypoczynku na świeżym powietrzu, promocja sportu, usługi informacyjne dotyczące szkół, usługi informacyjne związane z rozrywką, informacje dotyczące edukacji sportowej, edukacja
sportowa, dostarczanie sprzętu sportowego, działalność sportowa
i kulturalna, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, oferowanie
urządzeń sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych,
organizacja imprez sportowych, organizowanie aktywności i zawodów sportowych, organizowanie imprez i zawodów sportowych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie konkursów sportowych, organizowanie
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie zajęć
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie sprzętu sportowego, udostępnianie sprzętu do
treningu sportowego, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi
nauczania w odniesieniu do zajęć sportowych, usługi rozrywkowe,
sportowe i kulturalne, usługi w zakresie informacji sportowej.

(111) 257407
(220) 2012 05 15
(210) 400390
(151) 2013 06 05
(441) 2012 08 27
(732) LES HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) HI-PREM
(510), (511) 03 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów; środki czyszczące do czyszczenia budynków
i pojazdów, 05 środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne do czyszczenia
budynków i pojazdów.
(111) 257408
(220) 2012 05 15
(151) 2013 06 05
(441) 2012 08 27
(732) LES HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540)

(210) 400391
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(111) 257411
(220) 2012 06 05
(210) 401259
(151) 2013 07 02
(441) 2012 09 10
(732) DUET DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BALADINE
(510), (511) 18 torby podróżne, sportowe, na zakupy, plażowe, plecaki
szkolne, turystyczne, walizki, tornistry szkolne, teczki biurowe, aktówki,
kasetki, etui na klucze, torebki, portfele, portmonetki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, filtra, płaszcze, kurtki, ubrania, kostiumy, marynarki, żakiety, kamizelki, bluzy, spodnie, krótkie spodenki (szorty, bermudy), spódnice, koszule, bluzki, suknie, swetry, pulowery, dresy, bielizna
dla dzieci i dorosłych, skarpety, rajstopy, pończochy, kapelusze, czapki,
paski, apaszki, fulary, szale, szaliki, krawaty, muszki, 35 prowadzenie
sklepu i/lub hurtowni w zakresie odzieży, obuwia, czapek i innych nakryć głowy, pasków, bielizny, kosmetyków, środków toaletowych, okularów oraz etui do okularów, toreb, torebek zarówno sportowych jak
i na zakupy, plecaków szkolnych i turystycznych, walizek, tornistrów,
teczek, aktówek, portfeli, portmonetek.
(111) 257412
(220) 2012 06 05
(210) 401260
(151) 2013 07 02
(441) 2012 09 10
(732) DUET DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SORBETTE
(510), (511) 18 torby podróżne, sportowe, na zakupy, plażowe, plecaki
szkolne, turystyczne, walizki, tornistry szkolne, teczki biurowe, aktówki,
kasetki, etui na klucze, torebki, portfele, portmonetki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, filtra, płaszcze, kurtki, ubrania, kostiumy, marynarki, żakiety, kamizelki, bluzy, spodnie, krótkie spodenki (szorty, bermudy), spódnice, koszule, bluzki, suknie, swetry, pulowery, dresy, bielizna
dla dzieci i dorosłych, skarpety, rajstopy, pończochy, kapelusze, czapki,
paski, apaszki, fulary, szale, szaliki, krawaty, muszki, 35 prowadzenie
sklepu i/lub hurtowni w zakresie odzieży, obuwia, czapek i innych nakryć głowy, pasków, bielizny, kosmetyków, środków toaletowych, okularów oraz etui do okularów, toreb, torebek zarówno sportowych jak
i na zakupy, plecaków szkolnych i turystycznych, walizek, tornistrów,
teczek, aktówek, portfeli, portmonetek.

(111) 257409
(220) 2012 05 24
(210) 400793
(151) 2013 07 01
(441) 2012 08 27
(732) KZWM OGNIOCHRON SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) DOMOWY STRAŻAK
(510), (511) 09 gaśnice z mgłą wodną (gaśnica gasi ogień wodną
mgłą), gaśnice proszkowe, gaśnice pianowe.

(111) 257413
(220) 2012 06 05
(210) 401261
(151) 2013 07 02
(441) 2012 09 10
(732) DUET DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BALLADINE
(510), (511) 18 torby podróżne, sportowe, na zakupy, plażowe, plecaki
szkolne, turystyczne, walizki, tornistry szkolne, teczki biurowe, aktówki,
kasetki, etui na klucze, torebki, portfele, portmonetki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, filtra, płaszcze, kurtki, ubrania, kostiumy, marynarki, żakiety, kamizelki, bluzy, spodnie, krótkie spodenki (szorty, bermudy), spódnice, koszule, bluzki, suknie, swetry, pulowery, dresy, bielizna
dla dzieci i dorosłych, skarpety, rajstopy, pończochy, kapelusze, czapki,
paski, apaszki, fulary, szale, szaliki, krawaty, muszki, 35 prowadzenie
sklepu i/lub hurtowni w zakresie odzieży, obuwia, czapek i innych nakryć głowy, pasków, bielizny, kosmetyków, środków toaletowych, okularów oraz etui do okularów, toreb, torebek zarówno sportowych jak
i na zakupy, plecaków szkolnych i turystycznych, walizek, tornistrów,
teczek, aktówek, portfeli, portmonetek.

(111) 257410
(220) 2012 05 31
(210) 401074
(151) 2013 06 27
(441) 2012 09 10
(732) TUPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TUFLEX
(510), (511) 17 folia z celulozy z surowców wtórnych nie do pakowania, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, przyciemniające folie do
okna [zabarwione], materiały do pakowania [wypychanie] z gumy
lub tworzyw sztucznych, taśmy przylepne i samoprzylepne nie do
użytku biurowego, medycznego czy domowego, tkaniny izolacyjne,
22 plandeki, 24 materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały
tekstylne nietkane, okładziny do mebli z tworzyw sztucznych, tkaniny elastyczne, tkaniny nie przepuszczające gazów na balony aerostatyczne, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], zasłony z surowców
włókienniczych lub tworzyw sztucznych.

(111) 257414
(220) 2012 06 06
(210) 401361
(151) 2013 06 27
(441) 2012 09 10
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Neckarsulm, DE.
(540) bakucina
(510), (511) 29 owoce, konserwowane, suszone i/lub kandyzowane,
w postaci proszku, w szczególności w formie galaretki, schłodzonych
zup i czerwonej galaretki owocowej; żelatyna do żywności, środki żelujące w postaci proszku, pektyna do celów spożywczych; orzechy
przetworzone, 30 puddingi w postaci proszku, sosy w postaci proszku, proszki do lodów, skrobia spożywcza, mąka z tapioki do celów
spożywczych, drożdże, zakwas, proszek do pieczenia, aromaty do
pieczenia (z wyjątkiem olejków eterycznych), soda [soda oczyszczona do gotowania]; cukier; sos custard, wanilina, wanilia (jako przyprawa), cukier wanilinowy, cukier waniliowy, glukoza spożywcza, aromaty do żywności, z wyjątkiem esencji i olejków eterycznych; produkty
skrobiowe spożywcze; środki do usztywniania bitej śmietany; środki

(531) 24.17.25, 26.2.1, 27.5.1
(510), (511) 03 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów; środki czyszczące do czyszczenia budynków
i pojazdów, 05 środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne do czyszczenia
budynków i pojazdów.
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zagęszczające używane do gotowania; jadalne ozdoby do ciast, pasty i proszki do ciast, mieszanki do pieczenia, składające się głównie
z mąki i skrobi, wyroby cukiernicze i ciasta, bułka tarta, posypki do
ciast, czekolada, posypki czekoladowe, napoje na bazie czekolady;
napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao; produkty kakaowe; pasta marcepanowa i migdałowa, produkty mączne; kleik spożywczy
na bazie mleka, gotowe posiłki ujęte w klasie 30, budynie, przyprawy,
przyprawy i preparaty aromatyczne, zwłaszcza do słodkich produktów; desery ujęte w klasie 30.

(111) 257415
(220) 2012 06 06
(210) 401362
(151) 2013 06 27
(441) 2012 09 10
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) MR 82%
(510), (511) 29 margaryny, oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 257416
(220) 2012 06 06
(210) 401363
(151) 2013 06 27
(441) 2012 09 10
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) SŁYNNE MR 82%
(510), (511) 29 margaryny, oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 257417
(220) 2012 06 08
(210) 401380
(151) 2013 06 27
(441) 2012 09 10
(732) Pepsico, Inc., Purchase, US.
(540) PEPSI TOUCH
(510), (511) 11 urządzenia i aparatura chłodnicza; urządzenia do wydawania napojów chłodzących; urządzenia do chłodzenia napojów;
aparatura chłodząca do napojów, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna;
ekstrakty mięsne; konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko, produkty
mleczne; oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, 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, 32 piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 257418
(220) 2012 06 18
(210) 401600
(151) 2013 06 24
(441) 2012 09 24
(732) POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW CHMIELU, Wilków, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, czarny
(531) 5.11.1, 5.11.15, 26.4.1, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe.
(111) 257419
(220) 2012 06 22
(210) 401859
(151) 2013 07 02
(441) 2012 09 24
(732) BUGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, jasnoszary, żółty
(531) 2.5.2, 2.5.3, 2.5.8, 2.5.23, 27.5.1, 29.1.12
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(510), (511) 28 zabawki; proste i złożone urządzenia i akcesoria zabawowe składające się na place zabaw; huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie,
piaskownice, bujaki, przejazdy, wieże, domki, duże zabawki przestrzenne, poręcze, drabinki, ścianki wspinaczkowe, 35 pośrednictwo
handlowe polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży,
w tym również za pośrednictwem sieci komputerowej towarów w zakresie zabawek, placów zabaw, prostych i złożonych urządzeń i akcesoriów zabawowych, huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni, piaskownic,
bujaków, przejazdów, wież, domków, dużych zabawek przestrzennych, poręczy, drabinek, ścianek wspinaczkowych; reklama produktów; organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych;
pokazy towarów, 42 projektowanie zabawek; projektowanie placów
zabaw; projektowanie prostych i złożonych urządzeń i akcesoriów
zabawowych, huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni, piaskownic, bujaków,
przejazdów, wież, domków, dużych zabawek przestrzennych, poręczy, drabinek, ścianek wspinaczkowych; usługi doradztwa w zakresie
wizualizacji placów zabaw.

(111) 257420
(220) 2012 06 25
(210) 401979
(151) 2013 06 28
(441) 2012 10 08
(732) Unilever N.V., Rotterdam, NL.
(540) SPLIT ENDS RESCUE
(510), (511) 03 mydła; perfumy; olejki eteryczne; dezodoranty i antyperspiranty; środki do pielęgnacji włosów; substancje do barwienia
włosów, farby do włosów, lotiony do włosów, preparaty do stylizowania i układania włosów, szampony, odżywki do włosów, spraye do
włosów, pudry do włosów, preparaty do układania włosów, lakiery
do włosów, pianki do włosów, nabłyszczacze do włosów, żele do włosów, preparaty nawilżające do włosów, płyny do włosów, preparaty
ochronne do włosów, preparaty przeciwko przesuszeniu włosów,
olejki do włosów, toniki do włosów, kremy do włosów, preparaty do
kąpieli i pod prysznic; nie lecznicze preparaty toaletowe; preparaty
do pielęgnacji skóry; kosmetyki.
(111) 257421
(220) 2012 07 02
(210) 402417
(151) 2013 06 25
(441) 2012 10 08
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) DUOZINAL
(510), (511) 03 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
maści kosmetyczne, 05 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych; substancje dietetyczne do celów leczniczych;
suplementy diety do celów zdrowotnych; żywność dla niemowląt;
zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, środki odkażające, fungicydy, herbicydy, 29 suplementy diety, środki dietetyczne, produkty uzupełniające dietę, żywność dietetyczna-inne
niż do celów leczniczych i/lub zdrowotnych; produkty zawierające
witaminy i/lub minerały, i/lub substancje roślinne-przeznaczone do
innych celów niż farmaceutyczny lub leczniczy lub zdrowotny; środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
(111) 257422
(220) 2012 07 02
(210) 402418
(151) 2013 06 25
(441) 2012 10 08
(732) POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA ŻARÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Żarów, PL.
(540) PERLITEX LPN5
(510), (511) 01 mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, mieszanka ceramiczna do spiekania, 17 tworzywa budowlane, materiały
ciepłochronne, 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały izolacyjne perlitowe, ceramika budowlana, betony izolacyjne, masy ogniotrwałe na powłoki ochronne, ogniotrwałe materiały budowlane.
(111) 257423
(220) 2012 07 02
(210) 402419
(151) 2013 06 25
(441) 2012 10 08
(732) POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA ŻARÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Żarów, PL.
(540) PERLITEX LPN4
(510), (511) 01 mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, mieszanka ceramiczna do spiekania, 17 tworzywa budowlane, materiały ciepłochronne, 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały
izolacyjne perlitowe, ceramika budowlana, betony izolacyjne, masy
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ogniotrwałe na powłoki ochronne, ogniotrwałe materiały budowlane.

(111) 257424
(220) 2012 07 02
(210) 402420
(151) 2013 06 25
(441) 2012 10 08
(732) POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA ŻARÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Żarów, PL.
(540) ABRAL ŻRMK
(510), (511) 01 mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, mieszanka ceramiczna do spiekania, 17 tworzywa budowlane, materiały ciepłochronne, 19 materiały ogniotrwałe, ogniotrwałe materiały
budowlane, powłoki ognioodporne, glina ogniotrwała, ceramika budowlana.
(111) 257425
(220) 2012 07 02
(210) 402421
(151) 2013 06 25
(441) 2012 10 08
(732) POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA ŻARÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Żarów, PL.
(540) ABRAL BCW
(510), (511) 01 mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, mieszanka ceramiczna do spiekania, 17 tworzywa budowlane, materiały ciepłochronne, 19 materiały ogniotrwałe, ogniotrwałe materiały
budowlane, powłoki ognioodporne, glina ogniotrwała, ceramika budowlana.
(111) 257426
(220) 2012 07 02
(210) 402423
(151) 2013 06 24
(441) 2012 10 08
(732) ULUSZCZAK HENRYK SERWIS BOX BIS, Piaseczno, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, jasnoszary
(531) 18.1.21, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 12 samochody, 37 obsługa i naprawa pojazdów, 42 badania techniczne pojazdów, testowanie pojazdów.
(111) 257427
(220) 2012 07 02
(210) 402430
(151) 2013 06 21
(441) 2012 10 08
(732) GONIWIECHA GRZEGORZ RED MED, Chorzów, PL.
(540) RedMed
(510), (511) 37 usługi serwisowe w zakresie aparatury medycznej,
39 transport-akcje ratunkowe, usługi w zakresie ratownictwa, usługi
w zakresie transportu sanitarnego, wypożyczanie wózków inwalidzkich, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 257428
(220) 2012 07 02
(210) 402434
(151) 2013 06 21
(441) 2012 10 08
(732) I. DYLĄG ALLEGRO SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoróżowy, zielony
(531) 1.15.21, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 28 zabawki; balony do zabawy; bańki mydlane jako zabawki; baseny kąpielowe jako zabawki, bąki jako zabawki; butelki do
karmienia lalek; ozdoby na choinki z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy; deskorolki; dętki do piłek do gry; gra w domino;
domki dla lalek; karty do gry, gry; urządzenia do gier innych niż przystosowane do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem; gry
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planszowe; grzechotki; hulajnogi jako zabawki; huśtawki; kalejdoskopy; karuzele; klocki jako zabawki; konfetti; kości do gry; kręgle, gry;
kukiełki; kulki do gry; lalki; łóżka dla lalek; pokoiki dla lalek; ubranka
dla lalek; latające krążki jako zabawki; latawce; lotki, gry; łyżworolki;
maski, zabawki, misie pluszowe; modele pojazdów przeskalowane,
ochraniacze, części strojów sportowych; ochraniacze łokci, artykuły
sportowe; piłki do gier; kapiszony do pistoletów jako zabawki; pistolety jako zabawki; plansze do gry w warcaby; pluszowe zabawki;
płetwy do pływania; pneumatyczne pistolety jako zabawki; podkowy do zabawy; pojazdy, zabawki; puzzle; samochody sterowane
radiem jako zabawki; ringo; rolki; sanki, artykuły sportowe; siatki na
motyle; szachownice; szachy, gra; śmieszne rzeczy, atrapy; warcaby,
gry; wrotki; wybuchowe cukierki; zabawki; zabawki ruchome, 35 reklama za pośrednictwem Internetu; reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi
reklamowe; usługi promocyjne; reklama radiowa; reklama telewizyjna; reklama on-line; rozsyłanie materiałów reklamowych drogą
pocztową; udoskonalanie i uaktualnianie materiałów reklamowych;
dystrybucja materiałów reklamowych; pisanie i publikacja tekstów
reklamowych; wynajmowanie przestrzeni reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych; wynajmowanie czasu
reklamowego w mediach komunikacyjnych; dystrybucja próbek
reklamowych; pokazy towarów; dekorowanie wystaw sklepowych;
usługi edytorskie w dziedzinie reklamy; usługi zarządzania reklamą;
organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych lub reklamowych; usługi agencji reklamowych; usługi public relations; sondaż
opinii publicznej; badania i analizy marketingowe; usługi biurowe;
zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące
działalności gospodarczej; usługi administracyjne w działalności gospodarczej; informacja gospodarcza i pomoc w działalności gospodarczej; administrowanie komercyjne w zakresie licencjonowania
towarów/usług dla osób trzecich; gromadzenie informacji i badania
odnoszące się do działalności gospodarczej; rachunkowość; księgowość; usługi w zakresie fakturowania; sporządzanie zestawień statystycznych; kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych; wyszukiwanie danych w komputerowych bazach
danych dla osób trzecich; usługi specjalistów w zakresie wydajności
pracy; kopiowanie dokumentów; usługi w zakresie maszynopisania;
usługi agencji importowe eksportowych; usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu; obsługa zleceń zakupów; pomoc w zakupie towarów
i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich; obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub
wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości; usługi w dziedzinie
porównywania cen; usługi w zakresie porównywania i omawiania
produktów/usług; przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji
dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług;
obsługa aukcji; organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu; obsługa
programów lojalnościowych; kompilacja on-line komputerowych
baz dartych i baz komputerowych przeszukiwanych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych; informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług; handel detaliczny, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, 38 usługi
telekomunikacyjne; transmisja danych, obrazów i/lub dźwięku drogą
kablową, przez satelitę, sieci komputerowe, telefon, sieć cyfrową ze
zintegrowanymi usługami lub przez inne media do transmisji; wspomagane komputerowo transmisje wiadomości i obrazów; łączność za
pośrednictwem sieci światłowodowych; usługi w zakresie wysyłania
wiadomości; usługi telekonferencyjne; usługi faksowe i telefoniczne;
obsługa on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych
tablic ogłoszeniowych w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami; zapewnianie multimedialnej
przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą kopiować na serwer
(upload), mogą mieć dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści
tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio; obsługa systemów on-line umożliwiających użytkownikom stron internetowych
kopiowanie na serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej
samej strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych transakcji
handlowych; transmisje i przesyłanie dalej bieżących wiadomości,
informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych; usługi
w zakresie nadawania programów; usługi agencji informacyjnych;
umożliwianie dostępu do baz danych, publikacji elektronicznych,
sieci komputerowych i Internetu; usługi dostawców usług internetowych; usługi portali internetowych; wynajmowanie sprzętu tele-
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komunikacyjnego; informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące
wyżej wymienionych usług.

(111) 257429
(220) 2012 07 02
(210) 402436
(151) 2013 06 21
(441) 2012 10 08
(732) ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK GATUNKOWYCH POLMOS
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540)

Nr 11/2013

raty do konserwacji murów, z wyjątkiem farb i olejów, silikony, środki
chemiczne dla przemysłu, 17 farby izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych, nie do pakowania, materiały izolacyjne, materiały na uszczelnienia okien i drzwi, materiały uszczelniające, opaski przylepne nie
do użytku biurowego, medycznego czy domowego, substancje do
izolacji przeciwwilgociowych budynków, substancje uszczelniające
do połączeń, taśmy izolacyjne, taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy samoprzylepne nie do
użytku biurowego, medycznego czy domowego, tynki izolacyjne,
uszczelnienia złączy, wypełnienia do złączy rozprężnych, związki
chemiczne do uszczelniania przecieków, 19 asfalt, smoła i bitumy,
bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
budowlane materiały niemetalowe, powłoki jako materiały budowlane, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, zaprawy budowlane,
pokrycia dachowe niemetalowe.

(111) 257432
(220) 2012 07 09
(210) 402689
(151) 2013 06 24
(441) 2012 10 22
(732) VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) ZEMERTINEX
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne, leki stosowane w chorobie Alzheimera.
(111) 257433
(220) 2007 06 18
(210) 326662
(151) 2013 06 24
(441) 2007 10 01
(732) WYDAWNICTWO „TELEGRAPH” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Łódź, PL.
(540) merkury
(510), (511) 40 drukowanie litograficzne, offsetowe, rysunków, introligatorstwo.
Kolor znaku: czarny, biały, złoty, brązowy
(531) 19.7.1, 25.1.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 257430
(220) 2012 07 02
(210) 402438
(151) 2013 06 21
(441) 2012 10 08
(732) MOCZULSKI LESZEK KORCZYŃSKI PAWEŁ HERBILINE SPÓŁKA
CYWILNA, Poznań, PL.
(540) Calvit
(510), (511) 03 kosmetytki dla zwierząt, preparaty do czyszczenia,
05 dodatki do pasz do celów leczniczych, farmaceutyki, pestycydy,
preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, środki dezynfekujące, 31 dodatki do pasz do celów nieleczniczych, pasze, karma dla zwierząt.

(111) 257434
(220) 2009 06 12
(151) 2013 06 24
(441) 2009 09 14
(732) TESCO /POLSKA/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)

(210) 357022

(111) 257431
(220) 2011 08 29
(210) 389564
(151) 2013 05 10
(441) 2011 12 05
(732) Virgo Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Wrocław, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, granatowy
(531) 24.15.2, 24.15.13, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 01 chemikalia do zapobiegania powstawaniu pleśni
i rdzy, impregnujące chemikalia, z wyjątkiem farb, kleje budowlane,
kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek ceramicznych, materiały ognioodporne, preparaty do konserwacji betonu, z wyjątkiem
farb i olejów, preparaty do konserwacji cegły, z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty do konserwacji ceramiki, z wyjątkiem farb i olejów, prepa-

Kolor znaku: żółty i odcienie, pomarańczowy i odcienie,
czerwony i odcienie, brązowy i odcienie, niebieski i odcienie, biały
(531) 5.7.15, 8.1.9, 8.1.10, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, menu, reprodukcje graficzne,
fotografie, publikacje, materiały przylepne, artykuły papiernicze,
papier listowy i do pakowania, opakowania, obrusy, torby, worki,
koperty i woreczki, taśmy przylepne, naklejki, plakaty, bannery z papieru i tworzyw sztucznych, wizytówki, nalepki, wyroby z kartonu,
pudła, pudełka tekturowe lub papierowe, kalendarze, kalkomanie,
druki, broszury, zawiadomienia, albumy, rysunki, ręczniki papierowe,
serwetki, szyldy kartonowe, kartki z życzeniami, okolicznościowe,
teczki papierowe i z tworzyw sztucznych, segregatory, stemple, taśmy klejące, przylepne, zakładki do książek, zeszyły, artykuły i materiały piśmienne, podręczniki, mapy; żetony kontrolne, 30 wyroby
cukiernicze i piekarnicze, słodycze, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej, zgrupowania towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je wybierać i kupować w punktach
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sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami spożywczymi, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie prezentacji,
wystaw handlowych i reklamowych; prezentowanie i informowanie
o artykułach spożywczych w Internecie.

(111) 257435
(220) 2009 08 21
(210) 359679
(151) 2010 10 06
(441) 2009 11 23
(732) Przedsiębiorstwo ARKOP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bukowno, PL.
(540) actical
(510), (511) 01 nawozy nieorganiczne zawierające jeden mikroskładnik pokarmowy: w postaci związków boru, w postaci związków kobaltu, w postaci związków miedzi, w postaci związków żelaza, w postaci
związków manganu, w postaci związków molibdenu oraz w postaci
związków cynku; nawozy zawierające drugorzędne składniki pokarmowe w postaci: siarczanu wapnia o różnych stopniach uwodnienia,
roztworu chlorku wapnia pochodzenia przemysłowego, siarki elementarnej w określonym stopniu oczyszczony jako produkt naturalny lub
przemysłowy, bizerytu jako produkt pochodzenia mineralnego, którego głównym składnikiem jest uwodniony siarczan magnezu, siarczan
magnezu, którego głównym składnikiem jest heptahydrat siarczanu
magnezu, roztwór siarczanu magnezu otrzymywany przez rozpuszczenie w wodzie siarczanu magnezu pochodzenia przemysłowego,
wodorotlenek magnezu otrzymywany chemicznie, zawiesiny wodorotlenku magnezu, roztwór chlorku magnezu otrzymywany przez rozpuszczanie chlorku magnezu pochodzenia przemysłowego.
(111) 257436
(220) 2005 04 01
(151) 2013 07 03
(441) 2005 07 11
(732) Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL.
(540)

(210) 293185

(531) 27.5.1
(510), (511) 16 kalendarze, koperty, karty pocztowe, notatniki, notesy, papier listowy, papeteria, pióra, ołówki, 18 aktówki, dyplomatki,
portfele na karty wizytowe, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki,
25 bluzki, bluzy, czapki, koszulki, obuwie sportowe, szaliki.
(111) 257437
(220) 2010 12 24
(151) 2013 06 06
(441) 2011 03 28
(732) RYTLEWSKI TOMASZ LIMITO, Gdańsk, PL.
(540)

(210) 379367

Kolor znaku: czerwony, biały, ciemnoniebieski, niebieski,
jasnoniebieski, zielony, jasnozielony, jasnoczerwony
(531) 3.9.1, 25.5.1, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 29 artykuły spożywcze i prezerwy spożywcze takie
zwłaszcza jak: alginiany do celów spożywczych; anchois i przetwory
spożywcze z zastosowaniem anchois jako surowca podstawowego; rosół i bulion rybny w tym również bulion i rosół z dodatkową rybną nutą
smakową; ekstrakty rybne jako prezerwy spożywcze; płaty, filety, tuszki
z ryb oraz z innych niż ryby organizmów morskich i ich części jako produkt spożywczy do dalszego przetworzenia lub gotowy do bezpośredniego spożycia; pałeczki, tymbaliki i galaretki rybne; homary nieżywe
i ich części jako produkt spożywczy do dalszego przetworzenia; kawior;
wędliny, salcesony i kiełbasy rybne lub mieszane jako produkt spożywczy finalny lub do dalszego przetworzenia; klej rybi do środków spożywczych jako produkt spożywczy do dalszego przetworzenia; konserwy rybne; kości i wypreparowane ości rybne konserwowane i ich części
jako prezerwa spożywcza do dalszego przetworzenia; olej rybny oraz
tran jadalny jako produkt spożywczy do dalszego przetworzenia; krem
spożywczy na bazie produktów morza jako produkt spożywczy do
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konsumpcji lub do dalszego przetworzenia; ostrygi nieżywe; krewetki
nieżywe i ich części jako produkt spożywczy do dalszego przetworzenia; krokiety i pasztety spożywcze z nadzieniem rybnym jako produkt
spożywczy do konsumpcji lub do dalszego przetworzenia; langusty
nieżywe i ich części jako produkt spożywczy do dalszego przetworzenia; raki nieżywe i ich części jako produkt spożywczy do dalszego przetworzenia; małże jadalne nieżywe i ich części jako produkt spożywczy
do dalszego przetworzenia; masło z nutą smakowo-zapachową rybną;
olej spożywczy rybny inny niż tran; pasty zawierające tłuszcz rybny do
kanapek; pasztet z wątróbek rybnych; potrawy rybne lub warzywnorybne lub mączno-rybne jako prezerwa spożywcza lub jako produkt
spożywczy do dalszego przetworzenia; preparaty smakowo-zapachowe jako dodatki do produkcji rybnego bulionu; nieżywe owoce morza
takie jak ryby, małże, kalmary, kałamarnice, raki, kraby, kryle, homary
i ich części konserwowane, puszkowane, solone, wędzone, parzone,
suszone i ich części jako produkt spożywczy do konsumpcji lub do
dalszego przetworzenia; sałatki rybne; skorupiaki nieżywe i ich części
jako produkt spożywczy do dalszego przetworzenia; śledzie i ślimaki
morskie nieżywe i ich części jako produkt spożywczy do konsumpcji
lub do dalszego przetworzenia; wyciągi z wodorostów morskich jako
produkt spożywczy o charakterze prezerwy do dalszego przetworzenia; konserwowane zupy rybne jako produkt spożywczy do konsumpcji
lub do dalszego przetworzenia; gdzie indziej nie wymieniona żywność
produkowana z ryb lub produktów morza, 30 bułki nie słodzone do
zapiekanek rybnych, bułki aromatyzowane z dodatkową rybną nutą
smakową jako przekąska do aperitifów; chutney jako ostry gęsty sos
rybny do potraw kuchenny lub stołowy; galaretki spożywcze mięsnorybne; herbatniki pieprzowe z nutą smakową rybną; kanapki i sandwicze z różnymi nadzieniami rybnymi; ryby i produkty morza w cieście;
pasta spożywcza rybna; pasztety i paszteciki oraz pierożki ravioli z nadzieniem rybnym; pierogi z nadzieniem rybnym; preparaty aromatów
do żywności o nutach zapachowych rybnych; sushi jako potrawa stołowa lub produkt dla gastronomii; tarty z nadzieniem z ryb; woda morska
do gotowania, 31 algarobilla jako pasza dla zwierząt; homary żywe; ikra
rybia; langusty żywe; małże jako mięczaki żywe; mączka rybna na pasze
dla zwierząt; mięczaki żywe; ostrygi żywe; raki żywe; ryby żywe i inne
żywe owoce morza; skorupiaki żywe; ślimaki morskie żywe; wodorosty
spożywcze dla ludzi lub zwierząt, 35 usługi marketingowe i reklamowe w dziedzinie produkcji, składowania, przechowywania i dystrybucji surowców, półproduktów, prezerw spożywczych oraz produktów
spożywczych; dystrybucja próbek i materiałów reklamowych w zakresie produkcji, składowania, przechowywania i dystrybucji surowców,
półproduktów, prezerw spożywczych oraz produktów spożywczych;
usługowe organizowanie wystaw dotyczących produkcji, składowania, przechowywania i dystrybucji surowców, półproduktów, prezerw
spożywczych oraz produktów spożywczych w celach handlowych
i reklamowych; usługi organizacji sprzedaży promocyjnej żywności na
rzecz osób trzecich; usługowa prezentacja towarów żywnościowych
i usług żywieniowych w hipermarketach, supermarketach, u detalistów
spożywczych, w domach towarowych, w hurtowniach; usługowe negocjowanie i zawieranie kontraktów dotyczących zakupu i sprzedaży
towarów spożywczych; usługowe doradztwo w zakresie marketingu
i sprzedaży surowców, półproduktów, prezerw spożywczych oraz produktów spożywczych; usługowe badania rynku spożywczego; usługowe zarządzanie działalnością gospodarczą w dziedzinie produkcji,
składowania, przechowywania i dystrybucji surowców, półproduktów,
prezerw spożywczych oraz produktów spożywczych; usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej w usługach i przemyśle spożywczym, usługowe udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na
temat żywności; usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie
spożywczości; usługowe opracowywania analizy kosztów produkcji,
składowania, przechowywania i dystrybucji surowców, półproduktów,
prezerw spożywczych oraz produktów spożywczych; aukcje publiczne
produktów spożywczych; usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gastronomicznej; usługi reklamowe takie zwłaszcza jak
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne;
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu; wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam dotyczących
żywności; zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów spożywczych takich jak owoce morza oraz produktów wytworzonych na
bazie owoców morza pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie,
hurtowni, sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem syste-
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mu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji; informacja o powyższych usługach.

(111) 257438
(220) 2011 06 28
(210) 387220
(151) 2013 07 03
(441) 2011 10 10
(732) Diageo Brands B.V., Amsterdam, NL.
(540) GOLD LABEL RESERVE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 257439
(220) 2011 07 06
(151) 2013 06 26
(441) 2011 10 10
(732) PROFI-DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540)

(210) 387503

Kolor znaku: czerwony, jasnoszary
(531) 26.3.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 09 elektroniczne pióra, elektryczne instalacje średniego i niskiego napięcia, fotokopiarki, interfejsy komputerowe, kable
koncentryczne, kable optyczne, karty elektroniczne, karty magnetyczne, klawiatury komputerowe, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne,
laptopy, magnetyczne nośniki danych, mikroprocesory, modemy,
monitory, myszy komputerowe, nadajniki sygnałów elektronicznych,
napędy dyskowe, nośniki informacji elektroniczne, notesy elektroniczne, odbiorniki, audio-video, odtwarzacze kaset, płyt CD i DVD,
oprogramowanie komputerowe, optyczne nośniki danych, pamięci
komputerowe, procesory, programy komputerowe, projektory, publikacje elektroniczne, rzutniki, skanery, stacje taśm magnetycznych,
szafy rozdzielcze i sterownicze, światłowody, taśmy magnetyczne,
telefoniczne urządzenia, telefony, układy scalone, urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do zdalnego sterowania, urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia telefoniczne, 16 książki, materiały do nauczania,
materiały drukowane, podręczniki, wydruki programów komputerowych, prospekty, publikacje, urządzenia i maszyny do powielania,
37 instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń, instalacja,
konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, montaż i naprawa instalacji średnio i niskoprądowych, 41 organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych,
kształcenie praktyczne, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo w sprawie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
elektroniczna konwersja danych i programów, instalacje oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania, udostępnianie
zasobów serwerów, wypożyczanie komputerów i oprogramowania.
(111) 257440
(220) 2011 11 30
(210) 393467
(151) 2013 07 02
(441) 2012 03 12
(732) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, Lublin, PL.
(540)

(531) 3.7.1, 3.7.2, 9.1.10, 24.9.2, 24.13.1, 26.1.1, 26.1.15, 26.11.3, 27.5.1
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(510), (511) 09 publikacje elektroniczne, aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie dla komputerów, 16 publikacje, materiały do nauczania, artykuły papiernicze, 18 aktówki,
dyplomatki, walizki, torby, torebki, teczki, plecaki, portfele, portmonetki, 21 naczynia do picia, naczynia ceramiczne, naczynia stołowe,
25 ubrania, odzież, nakrycia głowy, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary: w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na
stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji towarów takich
jak: ubrania, odzież, nakrycia głowy, naczynia do picia, naczynia ceramiczne, naczynia stołowe, aktówki, dyplomatki, walizki, torby, torebki, teczki, plecaki, portfele, portmonetki, publikacje, materiały do
nauczania, artykuły papiernicze, publikacje elektroniczne, aparatura
naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie dla komputerów, usługi w zakresie komputerowych baz danych, usługi w zakresie
reklamy, 38 usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji,
elektroniczne serwisy informacyjne, 41 usługi w zakresie edukacji,
nauki, kultury, sportu i rekreacji, doradztwo zawodowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze,
publikowanie książek i innych tekstów, tłumaczenia, wypożyczanie
książek, zdjęcia, 42 usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych,
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 43 wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady, konferencje, seminaria, 44 usługi
świadczone przez hospicja, porady psychologiczne, 45 organizowanie zgromadzeń religijnych, badania prawne, usługi prawnicze, usługi arbitrażowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi
związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, zarządzanie
prawami autorskimi.

(111) 257441
(220) 2011 12 30
(210) 394650
(151) 2013 05 31
(441) 2012 04 10
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) Oreganosept
(510), (511) 03 kosmetyki, olejki eteryczne, 05 produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy
diety, suplementy mineralne do żywności, oleje lecznicze, zioła lecznicze, 29 oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 257442
(220) 2012 01 16
(151) 2013 05 09
(441) 2012 04 23
(732) PLAST-MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klaudyn, PL.
(540)

(210) 395210

Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy
(531) 1.15.23, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 01 preparaty chemiczne dla przemysłu, odczynniki chemiczne, inne niż do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, preparaty chemiczne do
wytwarzania farb, barwniki jako środki chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty chemiczne do ożywiania
kolorów do użytku przemysłowego, preparaty antystatyczne inne niż
do użytku domowego, materiały ognioodporne, materiały do ochrony przed ogniem, octan celulozy w stanie surowym, plastyfikatory,
preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, preparaty bakteryjne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, Erb (Er), tworzywa sztuczne w stanie surowym, dyspersje tworzyw sztucznych, dodatki chemiczne do produkcji środków
grzybobójczych i fungicydów, 02 pigmenty do tworzyw sztucznych,
42 analizy chemiczne w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych,
farb, lakierów, badania chemiczne w zakresie przetwórstwa tworzyw
sztucznych, farb, lakierów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi projektami dla osób trzecich w zakresie przetwórstwa tworzyw
sztucznych, farb, lakierów, kontrola jakości w zakresie przetwórstwa
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tworzyw sztucznych, farb, lakierów, testowanie materiałów w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb, lakierów.

(111) 257443
(220) 2012 02 08
(210) 396419
(151) 2013 07 03
(441) 2012 05 21
(732) CHŁODNIE WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy, kremowy
(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 29 mrożone owoce i warzywa; mrożone desery owocowe; mrożone lub schłodzone mięso; mrożone lub schłodzone ryby;
mrożone wyroby kulinarne; wyroby garmażeryjne mrożone; mrożone dania gotowe; mrożone lub schłodzone placki ziemniaczane; mrożone flaki wołowe, 30 mrożone lub schłodzone: mięso w cieście, ciasta, kluski, kopytka, paszteciki, pierogi, pizze, placki, pyzy, naleśniki;
mrożone lub schłodzone wyroby mączne; mrożone lub schłodzone
wyroby mączne z nadzieniem; lody; torty lodowe; jogurt mrożony.
(111) 257444
(220) 2012 02 13
(210) 396689
(151) 2013 06 27
(441) 2012 05 21
(732) SOŁTYSIK KRZYSZTOF, Częstochowa, PL.
(540) Doktor Tax
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, księgowość, przygotowywanie zeznań podatkowych,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, 36 ekspertyzy dla celów fiskalnych, doradztwo podatkowe, 45 usługi świadczone przez
prawników na rzecz osób trzecich, grup osób fizycznych, organizacji
i przedsiębiorstw.
(111) 257445
(220) 2012 02 27
(210) 397310
(151) 2013 05 21
(441) 2012 06 04
(732) KOWALIK ANDRZEJ ART, Gdynia, PL.
(540) Event2mail
(510), (511) 09 interfejsy komputerowe z przeznaczeniem dla informatyki, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, oprogramowanie komputerowe nagrane, programy komputerowe jako software ładowany,
programy komputerowe sterujące nagrane, programy komputerowe
nagrane, publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, urządzenia
do przetwarzania informacji, czytniki jako sprzęt przetwarzania danych, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, karty
z układem scalonym lub mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, programy komputerowe dla monitorów, 16 taśmy lub karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, bilety, broszury,
materiały drukowane, rozkłady, drukowane repertuary godzinowe,
wydruki graficzne, 35 agencje reklamowe, agencje public relations,
badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur; rozpowszechnianie materiałów
reklamowych jak: ulotek, prospektów, druków, próbek, broszur, usługi
impresariatów w działalności artystycznej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, uaktualnianie materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, public relations, reklama,
kreowanie wizerunku: firmy, usług, towaru, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, wystawy handlowe, usługi zaopatrzenia osób trzecich
w zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zestawienia
statystyczne, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
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osób trzecich, 38 udostępnianie Internetu dla forów dyskusyjnych,
łączność poprzez terminale komputerowe, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci
komputerowej jako usługi operatorów sieciowych, łączność poprzez
terminale komputerowe, usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie
telekomunikacji, zlecenia przywoławcze za pośrednictwem radia, telefonu lub innych środków łączności elektronicznej, łączność za pomocą
telefonii komórkowej, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacje o rozrywce, informacja o rekreacji, informacje o wypoczynku,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, prowadzenie konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, organizowanie i prowadzenie
koncertów, prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, obsługa zjazdów, organizowanie przyjęć w zakresie rozrywki, planowanie przebiegu przyjęć w części rozrywkowej,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, produkcja
przedstawień teatralnych, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka,
widowiska rozrywkowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, realizacja spektakli, wystawianie spektakli na żywo, usługi
dystrybucji biletów w zakresie rozrywki, usługi klubowe w zakresie
rozrywki lub nauczania, organizowanie balów, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobierania z sieci komputerowych, 42 usługi artystów grafików, usługi związane z projektowaniem graficznym w zakresie sztuki, elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowanie (udostępnianie) zasobów
serwerów dla sieci komputerowych.

(111) 257446
(220) 2012 02 27
(210) 397328
(151) 2013 04 18
(441) 2012 06 04
(732) FARMAUCETYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław, PL.
(540) FEXOGAL
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne.
(111) 257447
(220) 2012 03 01
(210) 397465
(151) 2013 06 04
(441) 2012 06 04
(732) MOZAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MOZAPHARM
(510), (511) 03 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów, 05 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność dla
niemowląt; suplementy diety; plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne; środki odkażające; środki do zwalczania robactwa; fungicydy,
herbicydy, 42 badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe w zakresie chemii i farmacji dla osób trzecich; analizy chemiczne.
(111) 257448
(220) 2012 03 01
(151) 2013 06 04
(441) 2012 06 04
(732) MOZAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 397466

(531) 26.1.1, 26.2.5, 27.5.1
(510), (511) 03 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów, 05 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycz-
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nych; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność dla
niemowląt; suplementy diety; plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne; środki odkażające; środki do zwalczania robactwa; fungicydy,
herbicydy, 42 badania chemiczne, prace badawczo-rozwojowe w zakresie chemii i farmacji dla osób trzecich; analizy chemiczne.

(111) 257449
(220) 2012 03 07
(210) 397733
(151) 2013 05 07
(441) 2012 06 18
(732) DOCUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 20.5.25, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 16 urządzenia do frankowania-naklejania znaczków lub
stemplowania korespondencji pocztowej, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn.
(111) 257450
(220) 2012 03 19
(210) 398240
(151) 2013 06 06
(441) 2012 07 02
(732) MODZELEWSKI DARIUSZ PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540)

Nr 11/2013

mebli, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia, organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą (również na zasadach franszyzy) dotyczącą prowadzenia wyspecjalizowanych sklepów i sieci
sklepów detalicznych z towarami ujętymi w klasie 19 i 20.

(111) 257452
(220) 2012 03 23
(210) 398458
(151) 2013 07 02
(441) 2012 07 02
(732) SIMBHP SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR MAŁECKI, IRENEUSZ
MIKUCKI, Słupsk, PL.
(540)

(531) 2.9.1, 27.5.1, 27.7.1
(510), (511) 09 odzież chroniąca przed ogniem, odzież chroniąca
przed wypadkami.
(111) 257453
(220) 2012 03 23
(210) 398459
(151) 2013 07 02
(441) 2012 07 02
(732) SIMBHP SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR MAŁECKI, IRENEUSZ
MIKUCKI, Słupsk, PL.
(540)

(531) 2.9.14, 27.5.1
(510), (511) 09 odzież chroniąca przed ogniem, odzież chroniąca
przed wypadkami.
Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 usługi agencji importowo - eksportowej, usługi zaopatrzenia osób trzecich, oferowanie w mediach produktów dla
handlu detalicznego, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie
produkcji i sprzedaży wina, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnego rodzaju produktów spożywczych oraz napojów alkoholowych
i bezalkoholowych, pozwalające ich nabywcy wygodnie je oglądać
na stronie internetowej, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej rożnego rodzaju produktów spożywczych oraz napojów alkoholowych
i bezalkoholowych, w tym za pośrednictwem sklepu internetowego,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, kawiarnie,
kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 257451
(220) 2012 03 21
(210) 398351
(151) 2013 04 24
(441) 2012 07 02
(732) PIECHACZEK KRZYSZTOF NOVA, Turza Śląska, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 5.3.11, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 19 boazeria niemetalowa, drewno budowlane, deski,
drewno na profile, drzwi nie metalowe, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, okładziny drewniane, stolarka okienna
niemetalowa, parkiety, panele podłogowe nie metalowe, podłogi
niemetalowe, płyty drzwiowe nie metalowe, profile nie metalowe, listwy niemetalowe, 20 meble, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt
niemetalowy do drzwi, okien, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w wyspecjalizowanych sklepach, sieciach sklepów detalicznych, hurtowniach oraz on-line w sklepach internetowych: paneli
podłogowych, desek, elementów wykończeniowych, drzwi, okien,

(111) 257454
(220) 2012 04 03
(210) 399021
(151) 2013 07 03
(441) 2012 07 16
(732) KOBIAŁKOWSKA KLAUDIA AUTO BŁYSK, Lubań, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, srebrny, zielony, żółty
(531) 18.1.7, 18.1.9, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowej; usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych;
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach, salonach, hurtowniach
poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: pojazdy samochodowe, motory, motorowery, skutery,
rowery, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, motorów,
motorowerów, skuterów, rowerów, oleje, płyny hamulcowe i hydrauliczne, płyny do chłodnic samochodowych, środki konserwujące,
antykorozyjne i preparaty pielęgnacyjne do samochodów, artykuły
spożywcze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, wyroby tytoniowe,
artykuły papiernicze i przemysłowe; usługi marketingowe; usługi
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów
wyrobów; organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych; doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej; usługi badania rynku,
37 usługi stacji obsługi pojazdów: kompleksowa obsługa samochodów i motocykli, naprawa, czyszczenie, mycie, 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; instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
układów zabezpieczających dostęp, sygnalizacyjnych i alarmów
przeciwwłamaniowych; usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw:
tankowanie i obsługa, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, karczmach, restauracjach, stołówkach; przygotowanie dań na zamówienie
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oraz ich dostawa-katering; obsługa imprez promocyjnych, przyjęć,
bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.

(111) 257455
(220) 2012 04 03
(210) 399024
(151) 2013 07 03
(441) 2012 07 16
(732) TIOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 06 znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, metalowe konstrukcje wsporcze do znaków drogowych, barierki
ochronne metalowe, 09 znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 19 znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe,
20 znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, odblaskowe, lica
odblaskowe z tworzywa sztucznego znaków i tablic drogowych,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich znaków drogowych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, prowadzenie sprzedaży hurtowej
i detalicznej znaków drogowych także w ramach sklepu internetowego, 37 montaż i usuwanie znaków drogowych, malowanie i naprawy
znaków drogowych; usługi w zakresie wykonywania i renowacji znaków drogowych oraz elementów znakowania dróg i ulic, 40 usługi
z zakresu obróbki metalu, wykonywanie napisów przy zastosowaniu
sitodruku, 42 usługi z zakresu opracowywania konstrukcji metalowych, usługi projektowe oznakowania pionowego dróg.
(111) 257456
(220) 2012 04 13
(210) 399353
(151) 2013 07 03
(441) 2012 07 16
(732) WINDA-WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty, szary, granatowy
(531) 26.1.1, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 07 windy osobowe, windy towarowe, urządzenia podnośnikowe, schody ruchome, 09 urządzenia sterujące do wind osobowych i towarowych, schodów ruchomych i podnośników, 37 usługi
instalowania i montażu, remontów, napraw, konserwacji, serwisowe
dźwigów osobowych, towarowych, schodów ruchomych, podnośników; roboty budowlane i wykończeniowe, 42 prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie urządzeń dźwigowych, projektowanie urządzeń dźwigowych, projekty budowlane.
(111) 257457
(220) 2012 04 16
(210) 399457
(151) 2013 06 28
(441) 2012 07 30
(732) INTER PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Stawiguda, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski, srebrny
(531) 3.4.13, 3.4.24, 3.6.1, 3.6.25, 26.4.4, 26.4.15, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.14
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(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej; zarządzanie
w działalności handlowej; usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych a w szczególności, narzędzi specjalistycznych, kluczy, zestawów narzędzi, nasadek, bitów i wkrętarek, urządzeń pomiarowych
i skrawających, wyposażenia warsztatów samochodowych, narzędzi
pneumatycznych i udarowych, szczypców, płynów i przewodów, hamulców, silników, ściągaczy, zawieszenia, elektryki i elektroniki, blacharki i tapicerki, testerów diagnostycznych, serwisów ogumienia,
serwisów olejowych, urządzeń do klimatyzacji, oświetlenia, kompresorów tłokowych, środków bhp-odzieży i obuwia ochronnego, środków czyszczących; usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji
sprzedaży; usługi w zakresie prezentacji towarów służące zachęceniu
odbiorców do ich zakupu; usługi w zakresie prowadzenia kampanii
reklamowych; usługi w zakresie organizowania targów oraz giełd
handlowych i reklamowych; usługi w zakresie dystrybucji próbek towarów i materiałów w celach reklamowych; usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej; usługi agencji importowo-eksportowej.

(111) 257458
(220) 2012 04 16
(210) 399458
(151) 2013 06 28
(441) 2012 07 30
(732) INTER PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Stawiguda, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnobrązowy, biały
(531) 7.1.8, 7.1.12, 21.3.7, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz
obsługi nieruchomości; pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami; usługi wyceny nieruchomości, usługi oszacowania majątku nieruchomego, usługi wynajmowania mieszkań oraz pomieszczeń
biurowych, usługi dzierżawy nieruchomości oraz majątku nieruchomego, doradztwo w sprawach ubezpieczenia nieruchomości, doradztwo w zakresie sporządzania umów najmu i dzierżawy, usługi
sporządzania umów kupna-sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, ekspertyzy i wyceny nieruchomości do celów podatkowych,
ubezpieczeniowych i katastralnych, 37 koordynacja i nadzór prac
budowlanych, w tym nadzorowanie firm podwykonawczych, usługi
budowlano-remontowe w zakresie budownictwa lądowego, nadzór
budowlany, montaż materiałów budowlanych, wypożyczanie sprzętu budowlanego, 42 usługi architektoniczne, projektowanie w zakresie budownictwa, projektowanie wnętrz, doradztwo w sprawach
budowlanych, badania i analizy techniczne.
(111) 257459
(220) 2012 04 18
(151) 2013 06 10
(441) 2012 07 30
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, srebrny, złoty
(531) 19.3.3, 26.11.3, 26.15.11, 27.5.1, 29.1.13

(210) 399527
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(510), (511) 03 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty,
dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do
paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, tomki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki do ust,
puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.

(111) 257460
(220) 2012 04 18
(151) 2013 06 11
(441) 2012 07 30
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540)

(210) 399528

Kolor znaku: czarny, srebrny
(531) 19.3.3, 19.3.25, 26.15.11, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 03 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty,
dezodoranty, mydła, mydlą w płynie, esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do
paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki do ust,
puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 257461
(220) 2012 04 24
(210) 399765
(151) 2013 07 02
(441) 2012 07 30
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, jasnoczerwony, ciemnobrązowy,
biały, żółty
(531) 1.15.14, 26.11.3, 26.11.12, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
gazowane.
(111) 257462
(220) 2012 04 24
(210) 399768
(151) 2013 07 02
(441) 2012 07 30
(732) MICHALSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
KOMSTAL, Knurów, PL.
(540) KOMSTAL
(510), (511) 06 metalowe materiały budowlane i konstrukcyjne, zawory metalowe inne niż części maszyn, rury metalowe, złączki metalowe, drobnica metalowa, krążniki metalowe dla przenośników
taśmowych, metalowe łączniki i zszywki do łączenia taśm przenośnikowych, 07 urządzenia i maszyny przemysłowe i górnicze oraz
części do nich, silniki do maszyn i urządzeń, mechanizmy sprzęgania
i napędu do maszyn i urządzeń, zawory do instalacji przemysłowych
jako części maszyn, narzędzia zawarte w klasie 07, filtry jako części
maszyn, pompy, kompresory i części do nich, siłowniki hydrauliczne
i pneumatyczne, hydrauliczne stojaki i podpory górnicze, 09 środ-
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ki ochrony osobistej, odzież ochronna, rękawice ochronne, okulary
ochronne, kaski ochronne, maski ochronne i przeciwpyłowe, urządzenia gaśnicze dla górnictwa, 37 usługi w zakresie robót górniczych
i wiertniczych, remonty urządzeń i maszyn górniczych.

(111) 257463
(220) 2012 04 24
(210) 399769
(151) 2013 07 02
(441) 2012 07 30
(732) MICHALSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
KOMSTAL, Knurów, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.13.25, 29.1.12
(510), (511) 06 metalowe materiały budowlane i konstrukcyjne, zawory metalowe inne niż części maszyn, rury metalowe, złączki metalowe, drobnica metalowa, krążniki metalowe dla przenośników
taśmowych, metalowe łączniki i zszywki do łączenia taśm przenośnikowych, 07 urządzenia i maszyny przemysłowe i górnicze oraz
części do nich, silniki do maszyn i urządzeń, mechanizmy sprzęgania
i napędu do maszyn i urządzeń, zawory do instalacji przemysłowych
jako części maszyn, narzędzia zawarte w klasie 07, filtry jako części
maszyn, pompy, kompresory i części do nich, siłowniki hydrauliczne
i pneumatyczne, hydrauliczne stojaki i podpory górnicze, 09 środki ochrony osobistej, odzież ochronna, rękawice ochronne, okulary
ochronne, kaski ochronne, maski ochronne i przeciwpyłowe, urządzenia gaśnicze dla górnictwa, 37 usługi w zakresie robót górniczych
i wiertniczych, remonty urządzeń i maszyn górniczych.
(111) 257464
(220) 2012 04 25
(210) 399781
(151) 2013 07 02
(441) 2012 07 30
(732) FOLPOL ROBERT BARCZYK, JACEK CYGAN SPÓŁKA JAWNA,
Wólka Załęska, PL.
(540) SILOTAPE
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
dystrybucja materiałów reklamowych w tym próbek, druków, prospektów, broszur, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, kolportaż próbek, publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych.
(111) 257465
(220) 2012 05 16
(210) 400476
(151) 2013 06 10
(441) 2012 08 27
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
(540) NIMEX
(510), (511) 03 kosmetyki, produkty kosmetyczne, pasty, proszki
i płyny do zębów, olejki eteryczne, odświeżacze oddechu, nici dentystyczne, turystyczne zestawy do pielęgnacji zębów, preparaty
do czyszczenia jamy ustnej oraz protez i płyny do ust, 05 produkty
farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, oleje lecznicze,
zioła lecznicze.
(111) 257466
(151) 2013 07 03

(220) 2012 05 22
(441) 2012 08 27

(210) 400704
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(732) EUROCASCH SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Komorniki, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 1.5.1, 1.5.2, 9.7.1, 9.7.22, 9.7.25, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 pośrednictwo w sprzedaży, pośrednictwo w sprzedaży pomiędzy producentem a klientem, prowadzenie sieci sklepów
z towarami: lemoniady, likiery, wódki, wina, koniaki, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, piwo, napoje
i soki pomidorowe, soki owocowe, soki warzywne, woda, napoje,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, napoje alkoholowe, aperitify,
koktajle, miód pitny, wyciągi z owoców alkoholowe, środki wybielające, środki czyszczące, mydła, środki perfumeryjne, kosmetyki,
środki do czyszczenia zębów, antystatyczne preparaty do celów
domowych, aromaty (olejki aromatyczne), saszetki aromatyczne do
bielizny, środki do zamaczania bielizny, preparaty do czyszczenia,
dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do golenia, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, wody toaletowe, kosmetyki,
zestawy kosmetyków, lakiery do paznokci, ozdoby dla celów kosmetycznych, pasty, proszki, płyny do zębów, pasty do butów, pasty do
podłogi i mebli, produkty perfumeryjne, środki do prania, szampony,
środki do toalety, przybory kuchenne oraz gospodarstwa domowego oraz pojemniki, pojemniki szklane, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, kosze na chleb, przyrządy do czyszczenia,
deski do krojenia w kuchni, doniczki na kwiaty, dozowniki mydła,
dozowniki papieru toaletowego, filtry nieelektryczne do kawy, przybory kosmetyczne, pojemniki do kuchni, pojemniki do lodu, sztućce,
młynki ręczne do użytku domowego, mydelniczki, naczynia do picia,
termosy do napojów, przybory do użytku domowego, przybory kuchenne, zestawy do przypraw, serwisy, nakrycia stołowe, szczoteczki
do zębów, szczotki, naczynia szklane, tace papierowe, talerze, przybory toaletowe, zestawy stołowe z metali nieszlachetnych, pojemniki termoizolacyjne na żywność, tytoń, przybory dla palaczy, cygara,
fajki, zestawy dla palaczy, papierosy, tabaka, zapalniczki dla palaczy,
zapałki, mięso, drób, dziczyzna, bekon, słonina, buliony, chrupki
ziemniaczane, filety rybne, flaki, grzyby konserwowane, jaja, kapusta kwaszona, kiełbasy, konfitury, mięso konserwowane, produkty
mleczne, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, oleje
jadalne, owoce konserwowane, galaretki owocowe, potrawy na bazie ryb, ryby konserwowane, ryby nieżywe, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, sery, skorupiaki nieżywe, sosy mięsne, szynka, śledzie,
tłuszcze jadalne, zwierzyna łowna, żelatyna do celów spożywczych,
żywność solono, kawa, herbata, ryż, cukier, aromaty i przyprawy do
żywności, batony, biszkopty, budynie, bułki, chleb, ciasta, cukier, cukierki, czekolada, drożdże, enzymy do ciasta, grysiki, gumy do żucia,
kakao, żywność dla dzieci, wyroby z kakao, kasze spożywcze, keczup,
lody spożywcze, majonezy, makarony, mąka spożywcza, miód, musztarda, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na
bazie kawy, ocet, ozdoby jadalne do ciast, pasztety, przyprawy, pizze, potrawy na bazie mąki, ryż, słodycze, sosy, sól kuchenna, wyroby
cukiernicze, produkty zbożowe, rośliny zbożowe, produkty: rolne,
leśne, ogrodnicze, grzyby świeże, korzenie spożywcze, kwiaty naturalne, owoce cytrusowe, owoce świeże, pożywienie dla kotów, psów
i innych zwierząt, rośliny, żywe ryby, warzywa świeże, ziarno kawowe
surowe, ziemniaki, zarodki, kiełki, zboże w ziarnach nieprzetworzone, skorupiaki żywe, artykuły biurowe, papier, czasopisma, nienaświetlone błony fotograficzne, środki higieniczne, wata, pieluszki,
podpaski, papier toaletowy, fachowe doradztwo handlowe w zakresie organizacji sklepów i ich wyposażenia, dystrybucja materiałów
reklamowych związanych z prowadzeniem handlu, usługi z zakresu
informacji handlowej, informacji rynkowej, zdobywanie informacji
niezbędnej dla prowadzenia handlu, badanie rynku, reklamowanie,
reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe i wizualne w zakresie handlu,
organizacja wystaw, pokazów handlowych i reklamowych, pokazów
towarów, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi, usługi w zakresie zawierania umów franchisingowych,
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zarządzanie zbiorami informatycznymi z zakresu informacji handlowej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw handlowych,
wypożyczanie i wynajem wyposażenia pomieszczeń handlowych,
w tym sklepów samoobsługowych takiego jak: dystrybutory automatyczne, kserokopiarki, urządzenia biurowe i wyposażenie biur
oraz wynajem pozostałego wyposażenia pomieszczeń handlowych
(nie sklasyfikowanego w innych klasach], 36 wynajem powierzchni
handlowych, 38 wypożyczanie i wynajem wyposażenia pomieszczeń handlowych takiego jak: urządzenia do przesyłania informacji,
urządzenia telekomunikacyjne, telefony, faksy, 41 wypożyczanie
i wynajem wyposażenia pomieszczeń handlowych takiego jak: aparaty radiowe i telewizyjne, sprzęt audio i video, fachowe doradztwo
handlowe w zakresie obsługi informatycznej handlu, 42 usługi projektowe z zakresu obiektów handlowych i ich wyposażenia w tym:
mebli, środków transportu, środków magazynowania, ukształtowania obiektów i stoisk handlowych, usługi związane z projektowaniem
opakowań i systemów pakowania dla handlu, wypożyczanie i wynajem wyposażenia pomieszczeń handlowych takiego jak: komputery,
oprogramowanie komputerowe, urządzenia elektroniczne lub z elementami elektronicznymi, w tym: kasy fiskalne, czytniki (skanery)
kodów kreskowych, 43 usługi kawiarni i barów, wypożyczanie wyposażenia barów samoobsługowych, wypożyczanie i wynajem wyposażenia pomieszczeń handlowych takiego jak: meble oraz boksy
kasowe, konstrukcje przenośne, 44 salony fryzjerskie i kosmetyczne,
45 opieka nad klientem, opieka i miejsce zabaw dla dzieci, usługi
z zakresu dozoru i pilnowania obiektów handlowych w nocy i podczas pracy.

(111) 257467
(220) 2012 06 08
(210) 401378
(151) 2013 06 27
(441) 2012 09 10
(732) INCHEM POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiśniowa Góra, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, biały
(531) 25.1.15, 26.1.15, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 02 farby, pokosty, lakiery, barwniki; zaprawy farbiarskie;
bejce; pigmenty, 19 materiały budowlane niemetalowe: mieszanki
mokre i suche do tynkowania, powlekania i szpachlowania murów na
bazie gipsu i/lub wapna i/lub cementu i/lub żywic sztucznych oraz
chemicznych substancji dodatkowych; zaprawy murarskie, jastrychy,
masy samopoziomujące, tynki fundamentowe, tynki ścierane, filcowane tynki trójwarstwowe do nakładania wewnątrz i na zewnątrz;
substancje dodatkowe i dodatki do tynków; beton.
(111) 257468
(220) 2012 06 22
(210) 401841
(151) 2013 07 02
(441) 2012 09 24
(732) WOŁCZ STANISŁAW ZENON HANDEL ART. SPOŻYWCZYMI
CENTRUM HANDLOWE WILCZA STANISŁAW ZENON WOŁCZ,
Szczecin, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, brązowy, pomarańczowy
(531) 1.3.1, 1.3.2, 3.4.18, 3.7.3, 6.7.25, 6.19.1, 6.19.11, 25.1.15, 27.5.1,
29.1.14

2900

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna; wędliny; podroby; steki z mięsa; suszone mięso; mrożone wyroby mięsne; pasty mięsne;
pasty spożywcze wytworzone z mięsa; mięso solone; mięso świeże;
mięso wędzone; mięso konserwowane; konserwy mięsne; gotowe
dania składające się głównie z mięsa; galarety mięsne; dania gotowe na bazie mięsa; buliony mięsne, 35 sprzedaż mięsa i wędlin oraz
innych artykułów spożywczych na bazie mięsa i wędlin, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, mięsa i wędlin, informacje handlowe, promocja sprzedaży mięsa i wędlin oraz innych artykułów spożywczych na bazie mięsa i wędlin, usługi organizowania programów
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych dotyczących mięsa
i wędlin oraz innych artykułów spożywczych na bazie mięsa i wędlin,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących
mięsa i wędlin oraz innych artykułów spożywczych na bazie mięsa
i wędlin, 40 usługi rzeźnicze; wędzenie mięsa; usługi w zakresie przetwórstwa żywności, mięsa.

(111) 257469
(220) 2012 06 21
(210) 401844
(151) 2013 07 03
(441) 2012 09 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AGROMOR SPÓŁKA
JAWNA RYSZARD NIEMCZURA I PAWEŁ ŁUCZAK, Sławno, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 31 materiał siewny zbóż i roślin strączkowych.
(111) 257470
(220) 2012 06 25
(210) 401983
(151) 2013 06 28
(441) 2012 10 08
(732) PZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Międzybrodzie Bialskie, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 24.13.13, 24.13.14, 24.13.25, 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 27.5.25,
29.1.12
(510), (511) 41 edukacja, instruktaże, nauczanie, rozrywka, 44 szpitale, porady psychologiczne, opieka medyczna, zdrowotna, placówki
rekonwalescencji, placówki opieki medycznej, fizjoterapia, fizykoterapia, kliniki medyczne, porady w zakresie farmakologii.
(111) 257471
(220) 2012 09 19
(210) 404969
(151) 2013 06 27
(441) 2013 01 07
(732) ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, żółty
(531) 26.1.1, 26.1.4, 26.1.6, 26.15.1, 29.1.13
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(510), (511) 01 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, takie jak kaprolaktam.

(111) 257472
(220) 2012 02 28
(210) 397367
(151) 2013 05 29
(441) 2012 06 04
(732) COCHÓR ROBERT COBIS, Warszawa-Wesoła, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.5.1, 27.5.25, 29.1.12
(510), (511) 03 środki czystości oraz wyroby perfumeryjne, w tym:
mydła, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych,
w tym farby i lakiery do włosów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego, mydła dezodoryzujące i dezynfekujące, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje eteryczne, mydła i preparaty do golenia, kalkomanie ozdobne do celów kosmetycznych, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
woda kolońska, mleczko, maseczki, kremy, wazeliny kosmetyczne,
preparaty do kręcenia włosów, maseczki i inne preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka oraz mydła dezodoryzujące, dezynfekujące, przeciw potowe oraz lecznicze,
neutralizatory do trwałej ondulacji, olejki do celów kosmetycznych,
perfumeryjnych, odtłuszczających oraz toaletowe, kredki i ołówki
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, lakiery, zmywacze i preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, płyny
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, materiały
przylepne do celów kosmetycznych, puder do makijażu, preparaty
kosmetyczne do rzęs, rzęsy sztuczne i kleje do ich mocowania, kremy wybielające oraz preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
szampony, szampony dla zwierząt domowych, talk kosmetyczny,
toniki kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych, woda
utleniona i woda zapachowa do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, zestawy kosmetyków, 05 produkty farmaceutyczne dla celów
dermatologicznych; środki sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne do celów leczniczych; samoprzylepne plastry lecznicze, materiały opatrunkowe; środki odkażające; apteczki przenośne
pierwszej pomocy, wata aseptyczna, herbata dla astmatyków, bakteriologiczne preparaty i środki do celów medycznych, aromatyczne
preparaty balsamiczne do celów leczniczych, bandaże opatrunkowe
i higieniczne, borowina lecznicza do kąpieli, ołówki przeciw brodawkom, żywe tkanki implantów do celów chirurgicznych, tkaniny
chirurgiczne, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty czyszczące do szkieł
kontaktowych, detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych oraz dezodoranty inne niż do użytku
osobistego, żywność dietetyczna do celów leczniczych, napoje i inne
substancje i dodatki przystosowane do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, gazy do celów leczniczych,
gazy do celów medycznych, gąbka i plastry do celów medycznych,
herbata lecznicza, wata do celów kosmetycznych, bandaże, opaski
i podpaski higieniczne, jodyna, sole i preparaty do kąpieli dla celów
leczniczych, kompresy i kąpiele tlenowe, oleje i zioła lecznicze, napary
do celów leczniczych, środki na uspokojenie i środki nasenne, herbata i inne środki medyczne do celów leczniczych zmniejszające apetyt
i odchudzające, maść, pierścienie i inne środki na odciski, maść i inne
preparaty przeciwodmrożeniowe, materiały opatrunkowe i środki
do leczenia oparzeń, materiały opatrunkowe chirurgiczne, plastry
do celów medycznych, środki medyczne przeciw poceniu, preparaty
medyczne na porost włosów, plastry i taśmy przylepne do celów medycznych, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych,
preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, maści
do leczenia słonecznego oparzenia, środki przeciw zrogowaceniu
skóry, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 10 aparatura, instrumenty i materiały medyczne do zabiegów dermatologicznych;
aparaty i instrumenty medyczne, narzędzia do akupunktury w tym
igły, aparatura do analiz dla celów medycznych, aparaty, instrumenty
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i narzędzia do masaży kosmetycznych, bandaże elastyczne, poduszki
przeciw bezsenności, aparatura, instrumenty i narzędzia chirurgiczne, gorsety do celów leczniczych, igły do celów medycznych, implanty z materiałów syntetycznych, koce podgrzewane elektrycznie
do celów leczniczych, lampy dla celów leczniczych, lasery do celów
medycznych, lekarskie przyborniki na instrumenty medyczne, nici
chirurgiczne, podkłady zapobiegające odleżynom, pasy do celów
leczniczych, pasy elastyczne do celów chirurgicznych, rękawice do
masażu, rozpylacze do celów leczniczych, sztuczna skóra do celów
chirurgicznych, strzykawki do użytku medycznego, sztuczne włosy,
ultrafioletowe lampy i filtry do celów leczniczych, wkładki ortopedyczne sztuczne piersi, poduszki do celów leczniczych, pojemniki do
aplikowania leków, pończochy elastyczne do celów chirurgicznych,
pończochy przeciwżylakowe.

(111) 257473
(220) 2012 02 10
(210) 396496
(151) 2013 05 20
(441) 2012 05 21
(732) DAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wiązowna, PL.
(540) Coccine
(510), (511) 03 środki do konserwacji skóry; środki do pielęgnacji i zabezpieczania produktów ze skóry naturalnej, ekologicznej, zamszu,
nubuku w formie kremów, past, wosków, aerozoli; pasty do obuwia;
wosk do obuwia; dezodoranty do obuwia; kremy, pasty i wosk do
skór zwierzęcych; preparaty do czyszczenia; pasty do podłogi i mebli; środki do polerowania; preparaty do polerowania; kremy i woski
do polerowania; wosk do podłóg; wosk do parkietów; preparaty do
pielęgnacji, konserwacji, czyszczenia i polerowania mebli z drewna,
imitacji drewna i tworzyw sztucznych; kosmetyki; dezodoranty do
użytku osobistego; mydła dezodoryzujące; mydła dezynfekujące;
mydła przeciwpotowe do stóp; perfumy; produkty perfumeryjne,
10 wkładki do obuwia do celów ortopedycznych; usztywniające
wkładki ortopedyczne; wkładki korekcyjne i profilaktyczne przeciwko płaskostopiu; wkładki do obuwia wspomagające; sprężyny do
wkładek do obuwia; półwkładki, podpiętki, zapiętki i wyściółki do
obuwia do celów ortopedycznych, 21 szczotki do butów; szczotki do
nakładania substancji konserwujących na obuwie; szczotki do czyszczenia obuwia; szczotki do polerowania obuwia; gąbki ścierne do
szorowania skór; kostki do czyszczenia obuwia, skór, zamszu i nubuku; łyżki do butów; prawidła do butów; pachołki do ściągania butów;
nieelektryczne przyrządy do woskowania i polerowania butów; ściereczki do czyszczenia; waciki do czyszczenia; miotełki do usuwania
kurzu z mebli; ściereczki do wycierania mebli.
(111) 257474
(220) 2012 02 10
(210) 396497
(151) 2013 05 20
(441) 2012 05 21
(732) DAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wiązowna, PL.
(540)

Kolor znaku: kremowy, brązowy, ciemnobrązowy
(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 03 środki do konserwacji skóry; środki do pielęgnacji i zabezpieczania produktów ze skóry naturalnej, ekologicznej, zamszu,
nubuku w formie kremów, past, wosków, aerozoli; pasty do obuwia;
wosk do obuwia; dezodoranty do obuwia; kremy, pasty i wosk do
skór zwierzęcych; preparaty do czyszczenia; pasty do podłogi i mebli; środki do polerowania; preparaty do polerowania; kremy i woski
do polerowania; wosk do podłóg; wosk do parkietów; preparaty do
pielęgnacji, konserwacji, czyszczenia i polerowania mebli z drewna,
imitacji drewna i tworzyw sztucznych; kosmetyki; dezodoranty do
użytku osobistego; mydła dezodoryzujące; mydła dezynfekujące;
mydła przeciwpotowe do stóp; perfumy; produkty perfumeryjne,
10 wkładki do obuwia do celów ortopedycznych; usztywniające
wkładki ortopedyczne; wkładki korekcyjne i profilaktyczne przeciwko płaskostopiu; wkładki do obuwia wspomagające; sprężyny do
wkładek do obuwia; półwkładki, podpiętki, zapiętki i wyściółki do
obuwia do celów ortopedycznych, 21 szczotki do butów; szczotki do
nakładania substancji konserwujących na obuwie; szczotki do czysz-
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czenia obuwia; szczotki do polerowania obuwia; gąbki ścierne do
szorowania skór; kostki do czyszczenia obuwia, skór, zamszu i nubuku; łyżki do butów; prawidła do butów; pachołki do ściągania butów;
nieelektryczne przyrządy do woskowania i polerowania butów; ściereczki do czyszczenia; waciki do czyszczenia; miotełki do usuwania
kurzu z mebli; ściereczki do wycierania mebli.

(111) 257475
(220) 2012 02 10
(210) 396498
(151) 2013 05 20
(441) 2012 05 21
(732) DAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wiązowna, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, pomarańczowy, beżowy
(531) 26.11.3, 26.11.9, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 03 środki do konserwacji skóry; środki do pielęgnacji i zabezpieczania produktów ze skóry naturalnej, ekologicznej, zamszu,
nubuku w formie kremów, past, wosków, aerozoli; pasty do obuwia;
wosk do obuwia; dezodoranty do obuwia; kremy, pasty i wosk do
skór zwierzęcych; preparaty do czyszczenia; pasty do podłogi i mebli; środki do polerowania; preparaty do polerowania; kremy i woski
do polerowania; wosk do podłóg; wosk do parkietów; preparaty do
pielęgnacji, konserwacji, czyszczenia i polerowania mebli z drewna,
imitacji drewna i tworzyw sztucznych; kosmetyki; dezodoranty do
użytku osobistego; mydła dezodoryzujące; mydła dezynfekujące;
mydła przeciwpotowe do stóp; perfumy; produkty perfumeryjne.
(111) 257476
(220) 2012 02 10
(210) 396499
(151) 2013 05 20
(441) 2012 05 21
(732) DAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wiązowna, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.7
(510), (511) 10 wkładki do obuwia do celów ortopedycznych;
usztywniające wkładki ortopedyczne; wkładki korekcyjne i profilaktyczne przeciwko płaskostopiu; wkładki do obuwia wspomagające;
sprężyny do wkładek do obuwia; półwkładki, podpiętki, zapiętki
i wyściółki do obuwia do celów ortopedycznych.
(111) 257477
(220) 2012 06 26
(210) 401997
(151) 2013 07 26
(441) 2012 10 08
(732) ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO BIERNACKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golina, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, jasnobrązowy, szary
(531) 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.13, 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 29 mięso i produkty mięsne.
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(111) 257478
(220) 2012 06 26
(210) 402001
(151) 2013 07 26
(441) 2012 10 08
(732) ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO BIERNACKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golina, PL.
(540) GOLINKI
(510), (511) 29 mięso i produkty mięsne.
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(111) 257482
(220) 2010 09 20
(210) 375583
(151) 2013 06 25
(441) 2011 01 03
(732) „ERA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(540)

(111) 257479
(220) 2006 10 20
(210) 316993
(151) 2013 06 06
(441) 2007 01 22
(732) „OKULUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kalisz, PL.
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 3.11.1, 3.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 44 usługi pracowni analitycznej i diagnostycznej,opieka
społeczna osób w starszym wieku, usługi doradcze w zakresie produktów i urządzeń farmaceutycznych i medycznych.
(111) 257480
(220) 2009 10 26
(210) 362055
(151) 2013 05 27
(441) 2010 02 01
(732) NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński,
Grom, PL.
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 20 drewniane wyposażenie placów zabaw, ławy, stoły,
ogrodzenia, altany, 28 urządzenia zabawowe na place zabaw z drewna i metalu, urządzenia sprawnościowe, sportowe takie jak, rampy,
rury zjazdowe, stoły pingpongowe stałe, stoliki do gry w szachy
i chińczyka, bramki do piłki nożnej, słupy z koszem do koszykówki,
równoważnie, linaria, ścianki wspinaczkowe, 35 handel hurtowy i detaliczny wyposażeniem placów zabaw, urządzeniami zabawowymi,
sportowymi, sprawnościowymi takimi jak: drewniane wyposażenie
placów zabaw, ławy, stoły, ogrodzenia, altany, urządzenia zabawowe
na place zabaw z drewna i metalu, rampy, rury zjazdowe, stoły pingpongowe stałe, stoliki do gry w szachy i chińczyka, bramki do piłki
nożnej, słupy z koszem do koszykówki, równoważnie, linaria, ścianki
wspinaczkowe; reklama radiowa, telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, 37 montaż i serwis urządzeń wyposażania
placów zabaw.
(111) 257481
(220) 2010 03 17
(151) 2013 07 18
(441) 2010 06 21
(732) DELIA COSMETICS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Rzgów, PL.
(540)

(210) 367867

(531) 26.4.2, 27.5.1
(510), (511) 03 wyroby kosmetyczne do pielęgnacji i upiększania
ciała, oczu, rąk, paznokci, włosów, nóg i stóp w postaci kremu, emulsji, szamponu, lotionu; farby do włosów, lakiery do włosów, kremy
koloryzujące do włosów, płyny do trwałej ondulacji, lakiery do paznokci, kredki do brwi, kredki do powiek, kredki do ust, pomadki do
ust, 05 wyroby farmaceutyczne i wyroby higieniczne do celów leczniczych do ciała, rąk, paznokci, stóp i włosów.

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 17.2.1, 26.5.1, 26.5.18, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 37 usługi mycia okien, oczyszczania dróg, sprzątania
i utrzymania terenów zielonych, 39 usługi w zakresie wynajmu miejsc
parkingowych i garażowych, 42 usługi w zakresie utrzymywania na
rzecz osób trzecich witryn internetowych oferujących towary dotyczące ochrony mienia i osób oraz usługi detektywistyczne i usługi
ochrony mienia i osób, 45 usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony
mienia i osób, agencje detektywistyczne, agencje ochrony nocnej,
ochrona cywilna, eskorta, ochrona osobista, nadzór nocny, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, dozorowania mienia przy pomocy
systemów monitorowania wizyjnego i zdalnych systemów alarmowania, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(111) 257483
(220) 2010 09 20
(210) 375591
(151) 2013 06 25
(441) 2011 01 03
(732) „ERA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(540)

Kolor znaku: jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
brązowy, biały
(531) 17.2.1, 26.5.1, 26.5.18, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 37 usługi mycia okien, oczyszczania dróg, sprzątania
i utrzymania terenów zielonych, 39 usługi w zakresie wynajmu miejsc
parkingowych i garażowych, 42 usługi w zakresie utrzymywania na
rzecz osób trzecich witryn internetowych oferujących towary dotyczące ochrony mienia i osób oraz usługi detektywistyczne i usługi
ochrony mienia i osób, 45 usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony
mienia i osób, agencje detektywistyczne, agencje ochrony nocnej,
ochrona cywilna, eskorta, ochrona osobista, nadzór nocny, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, dozorowania mienia przy pomocy
systemów monitorowania wizyjnego i zdalnych systemów alarmowania, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(111) 257484
(220) 2010 09 21
(210) 375592
(151) 2013 06 25
(441) 2011 01 03
(732) „ERA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 17.2.1, 26.5.1, 26.5.18, 27.5.1, 29.1.12
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(510), (511) 37 usługi mycia okien, oczyszczania dróg, sprzątania
i utrzymania terenów zielonych, 39 usługi w zakresie wynajmu miejsc
parkingowych i garażowych, 42 usługi w zakresie utrzymywania na
rzecz osób trzecich witryn internetowych oferujących towary dotyczące ochrony mienia i osób oraz usługi detektywistyczne i usługi
ochrony mienia i osób, 45 usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony
mienia i osób, agencje detektywistyczne, agencje ochrony nocnej,
ochrona cywilna, eskorta, ochrona osobista, nadzór nocny, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, dozorowania mienia przy pomocy
systemów monitorowania wizyjnego i zdalnych systemów alarmowania, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.

(111) 257485
(220) 2010 10 28
(210) 377141
(151) 2013 04 26
(441) 2011 01 31
(732) Zakłady Mięsne „UNIMIĘS” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Chrzanów, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, złoty, żółty, biały, pomarańczowy,
czerwony, ciemnozielony, zielony
(531) 1.15.5, 23.1.1, 26.1.2, 26.4.2, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 29 bekon, kiełbasy, pasztety z wątróbki, podroby, smalec, szynka, wędliny.
(111) 257486
(220) 2010 11 12
(210) 377685
(151) 2013 06 17
(441) 2011 02 14
(732) Firma H. Skrzydlewska Helena Skrzydlewska, Łódź, PL.
(540)

(531) 26.11.25, 27.5.1
(510), (511) 20 trumny, sarkofagi, urny pogrzebowe; pojemniki niemetalowe do zniczy, pojemniki szklane i z tworzyw do zniczy, pojemniki gipsowe do zniczy, 26 kwiaty sztuczne, wieńce, wiązanki i kompozycje z kwiatów sztucznych, 31 naturalne rośliny i kwiaty, wieńce
z kwiatów naturalnych, kwiaty suszone do dekoracji, nasiona roślin
i kwiatów, produkty ogrodnicze, sadzonki, krzewy róż, cebulki kwiatowe, choinki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej
oraz elektronicznej kwiatów, roślin, wieńców z kwiatów, artykułów
pogrzebowych takich jak: trumny, sarkofagi, urny, krzyże, klepsydry, nekrologi, nagrobki, znicze; usługi zarządzania siecią kwiaciarni, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
oraz zarządzania, reklama, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ulotek reklamowych, promocja sprzedaży, usługi organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie wystaw i pokazów kwiatów, usługi dekorowania
wystaw sklepowych, informacja o powyższych usługach, 39 usługi
transportowe, składowanie i pakowanie roślin i kwiatów, dostarczanie kwiatów, wiązanek, wieńców i dekoracji kwiatowych na życzenie, usługi zaopatrzenia w zakresie roślin i kwiatów, organizowanie
dostaw kwiatów; usługi kierowców; przewóz osób; transport zwłok;
międzynarodowy transport zwłok, 41 publikowanie tekstów, artykułów, felietonów, prezentacji multimedialnych; publikacje elektroniczne on-line; informacja o wszystkich ww. usługach, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji kwiatowych wnętrz
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kościelnych, miejsc publicznych, obiektów wystawowych, wnętrz
handlowych, studiów telewizyjnych, 44 usługi układania kompozycji
kwiatowych, wiązanek, usługi wykonywania wieńców; usługi projektowania bukietów oraz innych artykułów z kwiatów; usługi wypożyczania kwiatów; usługi w zakresie ogrodnictwa; usługi w zakresie
szkółek roślinnych; projektowanie krajobrazów; projektowanie ogrodów; pielęgnacja trawników; niszczenie chwastów, 45 usługi zakładów pogrzebowych, kremacja, organizacja i obsługa ceremonii pogrzebowych, obsługa domu pogrzebowego, balsamowanie zwłok,
przygotowanie i dekorowanie grobów, ekshumacje.

(111) 257487
(220) 2010 11 12
(210) 377686
(151) 2013 04 25
(441) 2011 02 14
(732) Firma H. Skrzydlewska Helena Skrzydlewska, Łódź, PL.
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, różowy, kremowy
(531) 5.5.1, 16.1.4, 16.1.7, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 20 trumny, sarkofagi, urny pogrzebowe; pojemniki niemetalowe do zniczy, pojemniki szklane i z tworzyw do zniczy, pojemniki gipsowe do zniczy, 26 kwiaty sztuczne, wieńce, wiązanki
i kompozycje z kwiatów sztucznych, 31 naturalne rośliny i kwiaty,
wieńce z kwiatów naturalnych, kwiaty suszone do dekoracji, nasiona roślin i kwiatów, produkty ogrodnicze, sadzonki, krzewy róż, cebulki kwiatowe, choinki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
wysyłkowej oraz elektronicznej kwiatów, roślin, wieńców z kwiatów, artykułów pogrzebowych takich jak: trumny, sarkofagi, urny,
krzyże, klepsydry, nekrologi, nagrobki, znicze; usługi zarządzania
siecią kwiaciarni, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej oraz zarządzania, reklama, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie ulotek reklamowych, promocja
sprzedaży, usługi organizowania wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie wystaw i pokazów kwiatów, usługi dekorowania wystaw sklepowych, informacja o powyższych usługach,
39 usługi transportowe, składowanie i pakowanie roślin i kwiatów,
dostarczanie kwiatów, wiązanek, wieńców i dekoracji kwiatowych na
życzenie, usługi zaopatrzenia w zakresie roślin i kwiatów, organizowanie dostaw kwiatów; usługi kierowców; przewóz osób; transport
zwłok; międzynarodowy transport zwłok, 41 rozrywka; działalność
sportowa i kulturalna; wynajmowanie stadionów, hal kartingowych,
torów gokartowych; udostępnianie obiektów rekreacyjnych na imprezy sportowe, zawody i konkursy; obsługa urządzeń sportowych;
wynajem sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów); chronometria na imprezach sportowych; organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych; organizowanie prowadzenie klubów miłośników
rożnych dyscyplin sportu; informacje sportowe nadawane w czasie
rzeczywistym na forach dyskusyjnych i w sieciach komputerowych
on-line; usługi wydawnicze o tematyce sportowej, publikowanie tekstów, artykułów, felietonów, prezentacji multimedialnych; publikacje
elektroniczne on-line; działalność sportowa i kulturalna; organizacja
zawodów sportowych; organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych; organizowanie wystaw w celach sportowych, oraz edukacyjno-szkoleniowych; rezerwacja miejsc i sprzedaż biletów na imprezy sportowe; nauka jazdy
i pilotażu pojazdami sportowymi; informacja o imprezach rozrywkowych, sportowych oraz wszystkich ww. usługach, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji kwiatowych wnętrz
kościelnych, miejsc publicznych, obiektów wystawowych, wnętrz
handlowych, studiów telewizyjnych, 44 usługi układania kompozycji kwiatowych, wiązanek, usługi wykonywania wieńców; usługi
projektowania bukietów oraz innych artykułów z kwiatów; usługi
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wypożyczania kwiatów; i usług ogrodnictwo; usługi w zakresie szkółek roślinnych; projektowanie krajobrazów; projektowanie, ogrodów;
pielęgnacja trawników; niszczenie chwastów, 45 usługi zakładów
pogrzebowych, kremacja, organizacja i obsługa ceremonii pogrzebowych, obsługa domu pogrzebowego, balsamowanie zwłok, przygotowanie i dekorowanie grobów, ekshumacje.

(111) 257488
(220) 2010 11 12
(210) 377687
(151) 2013 04 25
(441) 2011 02 14
(732) Firma H. Skrzydlewska Helena Skrzydlewska, Łódź, PL.
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, różowy, kremowy
(531) 5.5.1, 5.5.20, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 20 trumny, sarkofagi, urny pogrzebowe; pojemniki niemetalowe do zniczy, pojemniki szklane i z tworzyw do zniczy, pojemniki gipsowe do zniczy, 26 kwiaty sztuczne, wieńce, wiązanki
i kompozycje z kwiatów sztucznych, 31 naturalne rośliny i kwiaty,
wieńce z kwiatów naturalnych, kwiaty suszone do dekoracji, nasiona roślin i kwiatów, produkty ogrodnicze, sadzonki, krzewy róż, cebulki kwiatowe, choinki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
wysyłkowej oraz elektronicznej kwiatów, roślin, wieńców z kwiatów, artykułów pogrzebowych takich jak: trumny, sarkofagi, urny,
krzyże, klepsydry, nekrologi, nagrobki, znicze; usługi zarządzania
siecią kwiaciarni, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej oraz zarządzania, reklama, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie ulotek reklamowych, promocja
sprzedaży, usługi organizowania wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie wystaw i pokazów kwiatów, usługi dekorowania wystaw sklepowych, informacja o powyższych usługach,
39 usługi transportowe, składowanie i pakowanie roślin i kwiatów,
dostarczanie kwiatów, wiązanek, wieńców i dekoracji kwiatowych na
życzenie, usługi zaopatrzenia w zakresie roślin i kwiatów, organizowanie dostaw kwiatów; usługi kierowców; przewóz osób; transport
zwłok; międzynarodowy transport zwłok, 41 rozrywka; działalność
sportowa i kulturalna; wynajmowanie stadionów, hal kartingowych,
torów gokartowych; udostępnianie obiektów rekreacyjnych na imprezy sportowe, zawody i konkursy; obsługa urządzeń sportowych;
wynajem sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów); chronometria na imprezach sportowych; organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych; organizowanie prowadzenie klubów miłośników
rożnych dyscyplin sportu; informacje sportowe nadawane w czasie
rzeczywistym na forach dyskusyjnych i w sieciach komputerowych
on-line; usługi wydawnicze o tematyce sportowej, publikowanie tekstów, artykułów, felietonów, prezentacji multimedialnych; publikacje
elektroniczne on-line; działalność sportowa i kulturalna; organizacja
zawodów sportowych; organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych; organizowanie wystaw w celach sportowych, oraz edukacyjno-szkoleniowych; rezerwacja miejsc i sprzedaż biletów na imprezy sportowe; nauka jazdy
i pilotażu pojazdami sportowymi; informacja o imprezach rozrywkowych, sportowych oraz wszystkich ww. usługach, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie dekoracji kwiatowych wnętrz
kościelnych, miejsc publicznych, obiektów wystawowych, wnętrz
handlowych, studiów telewizyjnych, 44 usługi układania kompozycji kwiatowych, wiązanek, usługi wykonywania wieńców; usługi
projektowania bukietów oraz innych artykułów z kwiatów; usługi
wypożyczania kwiatów; i usług ogrodnictwo; usługi w zakresie szkółek roślinnych; projektowanie krajobrazów; projektowanie, ogrodów;
pielęgnacja trawników; niszczenie chwastów, 45 usługi zakładów
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pogrzebowych, kremacja, organizacja i obsługa ceremonii pogrzebowych, obsługa domu pogrzebowego, balsamowanie zwłok, przygotowanie i dekorowanie grobów, ekshumacje.

(111) 257489
(220) 2011 01 14
(210) 380021
(151) 2013 06 07
(441) 2011 04 26
(732) Carl Stahl GmbH, Süssen, DE.
(540) connected to safety
(510), (511) 06 łańcuchy, w tym łańcuchy mocujące (oprócz łańcuchów napędowych do pojazdów), urządzenia łańcuchowe z napinaczami do szalunku, wyroby z metali nieszlachetnych, akcesoria do
łańcuchów, w szczególności głowice zawiesia, haki, elementy łączące z szeklami, ogniwa końcowe i ogniwa łącznikowe, haki i chwytaki,
obejmy, elementy łącznikowe uniwersalne i wkładane, kompensatory momentu obrotowego, elementy kontrolujące przeciążenie, szybkozłącza i napinacze, osprzęt do lin; wyroby z metali nieszlachetnych,
akcesoria do lin, w szczególności haki, szekle, zaciski, w szczególności do napinania, kausze do lin, pierścienie, akcesoria do pierścieni,
haki do lin i osłony lin; osprzęt do pasów i taśm, w szczególności napinacze, klamry zapadkowe, zaciski, haki, oczka, szekle dźwigowe;
napinacze want, gwintowane, widelcowe i oczkowe końcówki do
lin, nakrętki rzymskie, haczyki mocujące do zabezpieczania ładunku,
otwory na pasy mocujące i pasy mocujące; zaciski do podnośników
i kratownic; haki do przenoszenia ładunku, w tym zaczepy z podwójnym otworem; dźwigary z metalu; liny i liny stalowe specjalnego
przeznaczenia; pasy i taśmy z metalu, 07 kołowroty z zawiesiem
i bez zawiesia, z metali nieszlachetnych, w szczególności ze stali
nierdzewnej; żurawie, nieporuszające się pod drogach, w szczególności suwnice, żurawie obrotowe słupowe i przyścienne; urządzenia do podnoszenia, w tym uchwyty elektromagnetyczne, zblocza,
dźwigniki zębatkowe, trzymaki sprężynowe, balansery; żurawie
sterowane ręcznie, przekładnie łańcuchowe, przeguby, 08 urządzenia ręczne do podnoszenia, w szczególności nasadki pierścieniowe, zaciski, uchwyty do zawieszenia rurowego i kleszcze; chwytaki
i ręcznie sterowane urządzenia do podnoszenia, w szczególności
osprzęt do zawieszenia rur i kłów, wciągnik wielokrążkowy, urządzenia podnoszące z chwytakiem, krążki do lin stalowych, krążki do lin,
dźwignie, belki podnośnikowe, dźwigary, haki C-kształtne, widły,
chwytaki do bębnów, skrzynek i równoległe, wciągarki i kołowroty
pasowe (oprócz krążków, wózków, wciągarek, łańcuchowych przyrządów do holowania), ręczne platformy podnośnikowe; zaciski do
podnośników i kratownic; uchwyty, 09 urządzenia dla ratownictwa,
w szczególności uprzęże i urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, uprzęże i pasy zabezpieczające, inne niż samochodowe pasy
bezpieczeństwa; wszystkie uprzednio wymienione towary przeznaczone głównie do wózków paletowych i widłowych, 12 wózki paletowe i widłowe; części do wózków paletowych i widłowych; pasy bezpieczeństwa do pojazdów i samolotów, 22 liny oraz liny specjalnego
przeznaczenia z włókien naturalnych i syntetycznych; pasy i taśmy,
w tym pasy i taśmy mocujące, taśmy i zawiesia i liny, pasy i taśmy (nie
z metalu), 37 naprawa urządzeń do podnoszenia i żurawi, 41 szkolenia w zakresie urządzeń do podnoszenia i żurawi.
(111) 257490
(220) 2011 01 14
(210) 380022
(151) 2013 06 07
(441) 2011 04 26
(732) Carl Stahl GmbH, Süssen, DE.
(540) connected safety
(510), (511) 06 łańcuchy, w tym łańcuchy mocujące (oprócz łańcuchów napędowych do pojazdów), urządzenia łańcuchowe z napinaczami do szalunku, wyroby z metali nieszlachetnych, akcesoria do
łańcuchów, w szczególności głowice zawiesia, haki, elementy łączące z szeklami, ogniwa końcowe i ogniwa łącznikowe, haki i chwytaki,
obejmy, elementy łącznikowe uniwersalne i wkładane, kompensatory momentu obrotowego, elementy kontrolujące przeciążenie, szybkozłącza i napinacze, osprzęt do lin; wyroby z metali nieszlachetnych,
akcesoria do lin, w szczególności haki, szekle, zaciski, w szczególności do napinania, kausze do lin, pierścienie, akcesoria do pierścieni,
haki do lin i osłony lin; osprzęt do pasów i taśm, w szczególności napinacze, klamry zapadkowe, zaciski, haki, oczka, szekle dźwigowe;
napinacze want, gwintowane, widelcowe i oczkowe końcówki do
lin, nakrętki rzymskie, haczyki mocujące do zabezpieczania ładunku,
otwory na pasy mocujące i pasy mocujące; zaciski do podnośników
i kratownic; haki do przenoszenia ładunku, w tym zaczepy z podwójnym otworem; dźwigary z metalu; liny i liny stalowe specjalnego
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przeznaczenia; pasy i taśmy z metalu, 07 kołowroty z zawiesiem
i bez zawiesia, z metali nieszlachetnych, w szczególności ze stali
nierdzewnej; żurawie, nieporuszające się pod drogach, w szczególności suwnice, żurawie obrotowe słupowe i przyścienne; urządzenia do podnoszenia, w tym uchwyty elektromagnetyczne, zblocza,
dźwigniki zębatkowe, trzymaki sprężynowe, balansery; żurawie
sterowane ręcznie, przekładnie łańcuchowe, przeguby, 08 urządzenia ręczne do podnoszenia, w szczególności nasadki pierścieniowe, zaciski, uchwyty do zawieszenia rurowego i kleszcze; chwytaki
i ręcznie sterowane urządzenia do podnoszenia, w szczególności
osprzęt do zawieszenia rur i kłów, wciągnik wielokrążkowy, urządzenia podnoszące z chwytakiem, krążki do lin stalowych, krążki do lin,
dźwignie, belki podnośnikowe, dźwigary, haki C-kształtne, widły,
chwytaki do bębnów, skrzynek i równoległe, wciągarki i kołowroty
pasowe (oprócz krążków, wózków, wciągarek, łańcuchowych przyrządów do holowania), ręczne platformy podnośnikowe; zaciski do
podnośników i kratownic; uchwyty, 09 urządzenia dla ratownictwa,
w szczególności uprzęże i urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, uprzęże i pasy zabezpieczające, inne niż samochodowe pasy
bezpieczeństwa; wszystkie uprzednio wymienione towary przeznaczone głównie do wózków paletowych i widłowych, 12 wózki paletowe i widłowe; części do wózków paletowych i widłowych; pasy bezpieczeństwa do pojazdów i samolotów, 22 liny oraz liny specjalnego
przeznaczenia z włókien naturalnych i syntetycznych; pasy i taśmy,
w tym pasy i taśmy mocujące, taśmy i zawiesia i liny, pasy i taśmy (nie
z metalu), 37 naprawa urządzeń do podnoszenia i żurawi, 41 szkolenia w zakresie urządzeń do podnoszenia i żurawi.

(111) 257491
(220) 2011 01 20
(210) 380273
(151) 2013 05 06
(441) 2011 04 26
(732) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARTOMTRAVELAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel
Anders, Stare Jabłonki, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 1.1.1, 1.1.5, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe; usługi marketingowe; usługi reklamowe; reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych-przeznaczona do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych
oraz innych środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie,
uaktualnianie i wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie i pośrednictwo w wynajmowaniu powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe; prowadzenie oraz obsługa kampanii
reklamowych i akcji promocyjnych; organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i/lub reklamowych, 39 usługi agencji turystycznych; wynajmowanie koni; wypożyczanie pojazdów wodnych;
prezentacja usług zawartych w tej klasie poprzez telewizję, radio,
Internet i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość; usługi w zakresie działalności centrów telefonicznych odnoszących się do usług
zawartych w tej klasie, 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku
i rekreacji; usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie
parków rozrywki; organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji; usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe; wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego; prezentacja usług zawartych w tej klasie poprzez telewizję, radio, Internet
i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość; usługi w zakresie działalności centrów telefonicznych odnoszących się do usług zawartych
w tej klasie, 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania,
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usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów; usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów i kawiarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje)
na zamówienie oraz ich dostawa; prezentacja usług zawartych w tej
klasie poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne
środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu
na odległość; usługi w zakresie działalności centrów telefonicznych
odnoszących się do usług zawartych w tej klasie.

(111) 257492
(220) 2011 04 11
(151) 2013 06 17
(441) 2011 07 18
(732) MUS JANUSZ, Świątniki Górne, PL.
(540)

(210) 383889

(531) 26.11.2, 27.5.1
(510), (511) 09 płyty fonograficzne, 41 rozrywka.
(111) 257493
(220) 2011 04 22
(210) 384382
(151) 2013 05 13
(441) 2011 08 01
(732) CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM
SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, PL.
(540)

(531) 26.1.2, 27.5.1
(510), (511) 05 substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty żywnościowe do celów zdrowotnych, olej krokoszowy do
celów leczniczych; tabletki, kapsułki, proszki i płyny witaminowe
i mineralne; musujące tabletki, preparaty wzmacniające i uodparniające z olejem krokoszowym; suplementy diety płynne, w proszku,
w zawiesinie, w kapsułkach i tabletkach z olejem krokoszowym i ekstraktami roślinnymi do celów leczniczych, 29 oleje jadalne i tłuszcze;
olej krokoszowy, środki dietetyczne wzbogacone witaminami zawarte w tej klasie, solami mineralnymi, ekstraktami roślinnymi i olejami;
koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone olejami.
(111) 257494
(220) 2011 05 05
(151) 2013 06 10
(441) 2011 08 16
(732) Azbil Corporation, Tokyo, JP.
(540)

(210) 384971

(531) 27.5.1
(510), (511) 06 wiązadła metalowe, rozgałęzieniowe kształtki metalowe do rur, metalowe przewody do drenażu, metalowe zawory i syfony do rur drenażowych, metalowe przewody centralnego ogrzewania, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
metalowe kolanka do rur, drobnica żelazna, metalowe złączki do rur,
rurowe przewody instalacyjne rozgałęźne metalowe, nakrętki metalowe, rurociągi zasilające metalowe, metalowe osłony do rur, metalowe przewody rurowe, inne niż do maszyn rolki i bloki metalowe,
metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, sprężyny
drobnicy metalowej, rury i rurki ze stali, ograniczniki metalowe, przewody metalowe, zawory metalowe inne niż części maszyn, uszczelki
metalowe, metalowe zawory wodociągowe, metalowe przewody
wodociągowe, 36 usługi agencji mieszkaniowych dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe, wycena antyków, administrowanie nieruchomościami, wycena dzieł sztuki, udzielanie gwarancji
finansowych w formie kaucji, operacje bankowe, usługi maklerów
finansowych, usługi finansowe dotyczące likwidacji przedsiębiorstw,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, weryfikacja czeków, operacje
finansowe izb rozrachunkowych, usługi agencji kredytowych oraz
badanie zdolności kredytowej, obsługa kart kredytowych, usługi
agencji celnych, obsługa kart debetowych, usługi agencji ściągania
wierzytelności, depozyty przedmiotów wartościowych, usługi w za-
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kresie elektronicznego transferu kapitału, wymiana walut, factoring,
doradztwo w sprawach finansowych, wyceny finansowe w bankowości, wyceny finansowe w ubezpieczeniach, informacje finansowe,
zarządzanie majątkiem, sponsorowanie finansowe, usługi finansowe,
ubezpieczenia od pożarów, ekspertyzy do celów podatkowych, inwestycje kapitałowe, udzielanie gwarancji finansowych, ubezpieczenia zdrowotne, usługi Home banking, kredyty ratalne, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, usługi ubezpieczeniowe, emisja bonów
wartościowych, emisja czeków podróżnych, wycena biżuterii, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa nieruchomości, pożyczki po zastaw, pożyczki hipoteczne, tworzenie inwestycyjnych funduszy wzajemnych,
wycena zbiorów numizmatycznych, organizacja zbiórek, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, ściąganie czynszów, wynajem mieszkań, wycena kosztów napraw, usługi w zakresie świadczeń
emerytalnych, depozyty sejfowe, bankowe usługi oszczędnościowe, maklerstwo ubezpieczeniowe, wycena znaczków, prowadzenie
notowań giełdowych, usługi powiernicze, maklerstwo w dziedzinie
węgla i tlenku węgla, maklerstwo w handlu emisji gazów, opracowywanie regulaminów w dziedzinie ubezpieczeń, opracowywanie
zasad dla funduszy charytatywnych w odniesieniu do kompensaty
w obrocie węglem oraz emisją gazów i zanieczyszczeń, 42 usługi
doradztwa w zakresie efektywności energetycznej, doradztwo w zakresie inżynierii przemysłowej, badania powietrza dla budownictwa,
badania jakości wody, usługi analityczne w odniesieniu do oceny
bakteriologicznego składu płynów, badania chemiczne, doradztwo
w zakresie kontroli jakości, doradztwo, projektowanie i badania w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie kontroli technicznej, opracowywanie i zarządzanie projektami technicznymi, planowanie przestrzenne, wdrażanie projektów przemysłowych oraz ich
rozwijanie, pomiary geodezyjne, monitoring i badanie oddziaływania budynków na środowisko, doradztwo w zakresie przetwarzania
przemysłowego, projektowanie oprogramowania komputerowego
oraz jego dostarczanie drogą internetową, techniczna informacja
oraz doradztwo w odniesieniu do offsetu emisji gazów i zanieczyszczeń, doradztwo techniczne dotyczące zabezpieczania jakości, gromadzenie danych technicznych dotyczących zużycia energii
w budynkach, wynajmowanie sprzętu komputerowego i aparatury
pomiarowej, akwanautyka, 45 usługi prawne w odniesieniu do rejestrowania nazw domen, usługi ochroniarskie, usługi systemów bezpieczeństwa i ochrony osobistej oraz mienia, monitoring systemów
bezpieczeństwa dla osób samotnych i starszych, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, wypożyczanie alarmów bezpieczeństwa, wypożyczanie sprzętu przywoławczego w systemach bezpieczeństwa,
usługi medycznych systemów alertowych dla osób starszych.

(111) 257495
(220) 2011 05 31
(210) 386043
(151) 2013 04 17
(441) 2011 09 12
(732) KLUB SPORTOWY RUCH RADZIONKÓW, Radzionków, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny, zielony, ciemnozielony
(531) 21.3.1, 24.11.18, 25.5.3, 27.1.1, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji sportu oraz rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez reklamowanie za pośrednictwem materiałów i artykułów reklamowych takich jak: wydawnictwa, plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze,
fotografie, różnego rodzaju artykuły upominkowe z nadrukami,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie
udostępniania towarów poprzez sprzedaż w sklepach specjalistycz-
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nych i wielobranżowych, na straganach i targowiskach takich towarów jak: artykuły gimnastyczne, sportowe, rehabilitacyjne, odżywki,
żywność, napoje, produkty dietetyczne, odzież, buty, rękawiczki, nakrycia głowy, akcesoria treningowe, sprzęt treningowy, torby treningowe, fachowa literatura i prasa o tematyce dotyczącej sportu, wydawnictwa, plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy, kalendarze,
fotografie, artykuły codziennego użytku z nadrukami o charakterze
reklamowym, 41 gry losowe, nauczanie, prowadzenie zajęć z zakresu
kultury fizycznej, organizowanie szkoleń sportowych, w szczególności treningów, kursów i obozów, usługi organizowania zawodów, imprez sportowych, działalności rekreacyjnej, organizacja występów,
spektakli, szkoleń, prowadzenie klubów sportowych, udział w zawodach sportowych, usługi z zakresu kultury fizycznej i sportu, usługi
związane z użytkowaniem i wynajmowaniem obiektów sportowych,
stadionów, hal, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu sportowego, organizowanie wystaw, targów, pokazów związanych z edukacją i sportem,
organizowanie zjazdów, konferencji, kongresów, usługi z zakresu
krzewienia kultury fizycznej poprzez publikowanie tekstów, nagrywanie audycji i filmów, usługi klubowe w zakresie sportu, kultury
fizycznej, poprawiania kondycji sportowej i zdrowia, opracowywanie programów szkoleniowych dla treningów podnoszących ogólną sprawność ruchową, 43 usługi gastronomiczne, przygotowanie
dań, żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa (catering),
prowadzenie barów, kawiarni, restauracji, w tym restauracji samoobsługowych, bufetów, stołówek, prowadzenie ruchomych placówek
gastronomicznych; usługi hotelowe, noclegowe, wynajem obiektów
przenośnych, namiotów.

(111) 257496
(220) 2011 06 27
(210) 387188
(151) 2013 05 22
(441) 2011 10 10
(732) ISOCERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia szkoleń w zakresie systemów zarządzania, 42 usługi w zakresie auditowania systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem
i higieną pracy.
(111) 257497
(220) 2011 08 01
(151) 2013 05 06
(441) 2011 11 07
(732) ZIEMINSKI JACEK, Zabrze, PL.
(540)

(210) 388570

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 24.15.1, 26.4.2, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, usługi w zakresie wynajmowania mieszkań i apartamentów, ubezpieczenia morskie, 39 transport
barkami, fracht, wynajmowanie garaży, holowanie, transport kolejowy, przechowywanie łodzi, wynajmowanie miejsc parkingowych,
ratownictwo okrętowe, organizowanie wycieczek za wyjątkiem
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizowanie wycieczek morskich za wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwowanie miejsc na podróże za wyjątkiem rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu-holowanie,
pośrednictwo frachtowe, transport promowy, usługi ratownictwa,
ratownictwo okrętowe, rezerwacja miejsc na podróż za wyjątkiem
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja transpor-
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tu, transport rzeczny, transport samochodowy, transport sanitarny,
wypożyczanie samochodów, spacerowe rejsy statkami, spedycja,
transport łodziami i statkami, wynajmowanie statków, rejsy statkami
wycieczkowymi, usługi taksówkowe, usługi organizowania podróży
za wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, usługi
w zakresie organizowania wycieczek za wyjątkiem rezerwacji miejsc
w hotelach i pensjonatach, 41 usługi związane z organizacją i obsługą dyskotek, imprez sportowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki
i nauczania, kluby zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, usługi
poprawiania kondycji fizycznej, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, balów, seminariów, sympozjów i zjazdów, przyjęć,
imprez okolicznościowych i innej rozrywki, zabawy i wypoczynku,
usługi w zakresie rekreacji, usługi klubu nocnego, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji,
usługi w zakresie wypożyczania sprzętu sportowego i wodnego,
usługi instruktorów gimnastyki, organizowanie obozów i zawodów
sportowych i wakacyjnych w zakresie rozrywki, usługi parków rozrywki, lunaparków, widowisk rozrywkowych, informacji o rozrywce,
wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organizowanie i prowadzenie
koncertów, usługi prowadzenia zajęć gimnastycznych, usługi wynajmu sal gimnastycznych, 43 usługi biur zakwaterowań, domów
turystycznych, usługi hotelowe, usługi moteli, domów wypoczynkowych, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, usługi barowe
i stołówki, usługi kawiarni i restauracji, usługi pensjonatów, rezerwacji miejsc w pensjonatach, rezerwacja kwater na pobyt czasowy,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie sal, 44 usługi fizjoterapii, fizykoterapii,
aromaterapii, prowadzenie salonów fryzjerskich, salonów piękności,
gabinetów kosmetycznych, prowadzenie saun, solariów, usługi manicure i masażu.
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(732) VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń, PL.
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, złoty, czarny, czerwony, jasnobrązowy,
brązowy
(531) 2.3.4, 2.3.11, 6.7.4, 6.7.11, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe; wódki, wina, brandy, rumy, likiery,
koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie; esencje
i ekstrakty alkoholowe.
(111) 257500
(220) 2011 09 30
(210) 390889
(151) 2013 05 10
(441) 2012 01 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540)

(111) 257498
(220) 2011 09 06
(210) 389865
(151) 2013 05 02
(441) 2011 12 19
(732) MACHACZ TOMASZ, LANGNER KRZYSZTOF NOVA SYSTEM
SPÓŁKA CYWILNA, Ruda Śląska, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, żółty
(531) 1.1.1, 3.7.1, 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 45 usługi agencji detektywistycznej, dochodzeniowej,
ochroniarskiej, usługi zapewniania porządku ( bezpieczeństwa) na
imprezach masowych, badanie przeszłości osób, kontrola bagażu
dla celów bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, usługi w zakresie prowadzenia dochodzeń przez detektywów, usługi dozoru osobistego, eskorta jako ochrona osobista, konwojowanie polegające
na ochronie przewożonych wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych, informacje o miejscu przebywania zaginionych
osób, usługi monitoringu domu pod nieobecność mieszkańców,
usługi monitoringu systemów alarmowych, usługi monitoringu systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie urządzeń do kontroli bezpieczeństwa, nadzór budynków-jako ochrona,
nadzór nocny-jako ochrona, nadzór przemysłowy-jako ochrona,
nadzór sprzętu ruchomego-jako ochrona, ocena ryzyka w ochronie,
ochrona biur, ochrona i dozór osób i budynków, ochrona magazynów, ochrona nieruchomości, usługi otwierania zamków, poszukiwanie osób zaginionych, usługi w zakresie prowadzenia prywatnych
śledztw, skomputeryzowane usługi nadzorowania przeciw kradzieży
z włamaniem, usługi lokalizowania skradzionych pojazdów, usługi
monitorowania alarmów przeciwpożarowych, usługi odnajdywania
zgubionych zwierząt.
(111) 257499
(151) 2012 12 18

(220) 2011 09 20
(441) 2012 01 02

(210) 390469

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 9.7.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 29 galaretki owocowe, bita śmietana, dżemy, jaja, jaja
w proszku, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, skórki owocowe, miąższ owoców, masło, masło arachidowe,
krem na bazie masła, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło
kokosowe, tłuszcze jadalne, wiórki kokosowe, żelatyna spożywcza,
bulion, rosół, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, warzywa
gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa
w puszkach, zupy, składniki do sporządzania zup, 30 aromaty jako
olejki aromatyczne, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do ciast jako olejki eteryczne, aromaty i koncentraty spożywcze, budyń w proszku, kisiel w proszku, chałwa, ciasto w proszku,
cukier, drożdże, esencje do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem
esencji eterycznych i olejów esencyjnych, gałka muszkatołowa,
kawa, kakao, mąka pszenna, mąka spożywcza, mąka ziemniaczana
do celów spożywczych, miód, ozdoby jadalne do ciasta, proszek do
pieczenia, pudding, słodziki, sosy do polewania deserów, soda spożywcza, wanilia, przyprawy, przyprawy i mieszanki przyprawowe
na bazie przypraw naturalnych, suszonych warzyw, substancji smakowych i aromatycznych, przyprawy korzenne, suszone zioła do celów spożywczych, przyprawy smakowe i zapachowe do artykułów
spożywczych i potraw kulinarnych, keczup, majonezy, musztarda,
pieprz, sól, ocet, pasta sojowa jako przyprawy, sosy jako przyprawy,
ziele angielskie, zioła konserwowane jako przyprawy, 35 sprzedaż
w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line) oraz sprzedaż wysyłkowa towarów, obejmujących: galaretki
owocowe, bitą śmietanę, dżemy, jaja, jaja w proszku, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, skórki owocowe, miąższ
owoców, masło, masło arachidowe, krem na bazie masła, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, tłuszcze jadalne, wiórki
kokosowe, żelatynę spożywczą, bulion, rosół, koncentraty bulionu,
koncentraty rosołu, warzywa gotowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, zupy, składniki do sporządzania zup, aromaty jako olejki aromatyczne, aromaty do ciast inne
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niż oleje esencyjne, aromaty do ciast jako olejki eteryczne, aromaty
i koncentraty spożywcze, budyń w proszku, kisiel w proszku, chałwa, ciasto w proszku, cukier, drożdże, esencje do artykułów żywnościowych z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych,
kawę, kakao, mąkę pszenną, mąkę spożywczą, mąkę ziemniaczaną
do celów spożywczych, miód, ozdoby jadalne do ciasta, proszek do
pieczenia, pudding, słodziki, sosy do polewania deserów, sodę spożywczą, usługi w zakresie promocji towarów obejmujących: galaretki
owocowe, bitą śmietanę, dżemy, jaja, jaja w proszku, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, skórki owocowe, miąższ
owoców, masło, masło arachidowe, krem na bazie masła, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, tłuszcze jadalne, wiórki
kokosowe, żelatyna spożywcza, bulion, rosół, koncentraty bulionu,
koncentraty rosołu, warzywa gotowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, zupy, składniki do sporządzania zup, aromaty jako olejki aromatyczne, aromaty do ciast inne
niż oleje esencyjne, aromaty do ciast jako olejki eteryczne, aromaty
i koncentraty spożywcze, budyń w proszku, kisiel w proszku, chałwę,
ciasto w proszku, cukier, drożdże, esencje do artykułów żywnościowych z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, kawę,
kakao, mąkę pszenną, mąkę spożywczą, mąkę ziemniaczaną do celów spożywczych, miód, ozdoby jadalne do ciasta, proszek do pieczenia, pudding, słodziki, sosy do polewania deserów, sodę spożywczą; marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie i współudział w targach,
wystawach i pokazach w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 257501
(220) 2011 10 13
(151) 2013 05 09
(441) 2012 01 16
(732) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

(210) 391495

sklepie „śmieszne rzeczy”, w sexshopie, w salonie mody, w dużym
sklepie wielobranżowym lub w supermarkecie i hipermarkecie, jak
również za pośrednictwem systemu telezakupów oraz środków komunikacji elektronicznej, przez strony internetowe; zgrupowanie na
rzecz osób trzecich ofert towarów i usług z branży gastronomicznej,
turystycznej, edukacyjnej, z zakresu zdrowia i urody, z branży sportowej, z zakresu rozrywki, kultury, z branży motoryzacyjnej, z zakresu
mody, pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać
się z ofertą oraz kupować te usługi na stronie internetowej; usługi rachunkowo-księgowe; prenumerata gazet dla osób trzecich, 38 agencje informacyjne i agencje prasowe; rozpowszechnianie programów
(audycji) radiowych; udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, umożliwianie dostępu do globalnej
sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań
video, przy pomocy sieci komputerowej; poczta elektroniczna;
przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video; przesyłanie informacji SMS-em; przesyłanie informacji,
z zastosowaniem-do nadawania i/lub odbioru informacji-urządzeń
mobilnych (telefonów III generacji, laptopów, pagerów, itp.); udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 montaż programów radiowych i telewizyjnych; produkcja programów radiowych
i telewizyjnych; produkcja filmów i nagrań wideo; produkcja reklam
radiowych i telewizyjnych; wydawanie nagrań dźwiękowych; organizowanie i realizacja spektakli, widowisk; organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych; organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych; organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych; organizowanie plebiscytów; usługi związane
z nauczaniem, rozrywkami i rekreacją; prowadzenie klubów i kółek
zainteresowań; organizowanie i prowadzenie obozów sportowych
i wakacyjnych; organizowanie zawodów sportowych; organizowanie
balów; organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, szkoleń; publikacje elektroniczne online książek i periodyków; usługi reporterskie; publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe; organizowanie loterii; usługi związane
z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.

(111) 257502
(220) 2011 10 13
(151) 2013 05 09
(441) 2012 01 16
(732) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
Kolor znaku: błękitny, granatowy, czerwony, biały
(531) 2.9.4, 26.4.14, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 16 gazety; czasopisma; magazyny; komiksy; albumy; almanachy; książki; podręczniki; biuletyny; mapy; druki; karty muzyczne; wydawnictwa muzyczne; afisze, plakaty; fotografie; katalogi; nalepki, naklejki; artykuły piśmienne; kalendarze, 35 usługi w zakresie
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych
i optycznych nośników informacji; prowadzenie kompleksowych
kampanii reklamowych; doradztwo w zakresie reklamy, obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności
w odniesieniu do poniesionych nakładów na reklamę, sporządzanie
ekspertyz oraz opinii w sprawie strategii reklamy, z uwzględnieniem
przewidywanych kierunków rozwoju branży reklamowej; wynajem
czasu antenowego; tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów
promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki; usługi w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, badań marketingowych; organizowanie i obsługa-handlowych lub reklamowych-pokazów mody, wystaw, giełd
i targów; organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji;
usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania, a w tym w branży radiowo-telewizyjnej w dziedzinie
programów, promocji, sprzedaży i technologii; zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je
oglądać i kupować w małych sklepach następujących branż: ogólnospożywcza, tytoniowa, alkoholowa, papiernicza, zabawkarska, elektroniczna, artykuły gospodarstwa domowego, jubilerska, odzieżowa,
w tym również obuwie i nakrycia głowy, oraz w księgarni, w aptece,
w sklepie z upominkami oraz z różnorodnymi gadżetami, tj. w tzw.

Nr 11/2013

(210) 391496

Kolor znaku: czarny, purpurowy
(531) 2.9.14, 2.9.17, 24.17.15, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 16 gazety; czasopisma; magazyny; komiksy; albumy; almanachy; książki; podręczniki; biuletyny; mapy; druki; karty muzyczne; wydawnictwa muzyczne; afisze, plakaty; fotografie; katalogi; nalepki, naklejki; artykuły piśmienne; kalendarze, 35 usługi w zakresie
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych
i optycznych nośników informacji; prowadzenie kompleksowych
kampanii reklamowych; doradztwo w zakresie reklamy, obejmujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności
w odniesieniu do poniesionych nakładów na reklamę, sporządzanie
ekspertyz oraz opinii w sprawie strategii reklamy, z uwzględnieniem
przewidywanych kierunków rozwoju branży reklamowej; wynajem
czasu antenowego; tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów
promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki; usługi w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, badań marketingowych; organizowanie i obsługa-handlowych lub reklamowych-pokazów mody, wystaw, giełd
i targów; organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem
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elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji;
usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania, a w tym w branży radiowo-telewizyjnej w dziedzinie
programów, promocji, sprzedaży i technologii; zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je
oglądać i kupować w małych sklepach następujących branż: ogólnospożywcza, tytoniowa, alkoholowa, papiernicza, zabawkarska, elektroniczna, artykuły gospodarstwa domowego, jubilerska, odzieżowa,
w tym również obuwie i nakrycia głowy, oraz w księgarni, w aptece,
w sklepie z upominkami oraz z różnorodnymi gadżetami, tj. w tzw.
sklepie „śmieszne rzeczy”, w sexshopie, w salonie mody, w dużym
sklepie wielobranżowym lub w supermarkecie i hipermarkecie, jak
również za pośrednictwem systemu telezakupów oraz środków komunikacji elektronicznej, przez strony internetowe; zgrupowanie na
rzecz osób trzecich ofert towarów i usług z branży gastronomicznej,
turystycznej, edukacyjnej, z zakresu zdrowia i urody, z branży sportowej, z zakresu rozrywki, kultury, z branży motoryzacyjnej, z zakresu
mody, pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać
się z ofertą oraz kupować te usługi na stronie internetowej; usługi rachunkowo-księgowe; prenumerata gazet dla osób trzecich, 38 agencje informacyjne i agencje prasowe; rozpowszechnianie programów
(audycji) radiowych; udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, umożliwianie dostępu do globalnej
sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań
video, przy pomocy sieci komputerowej; poczta elektroniczna;
przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video; przesyłanie informacji SMS-em; przesyłanie informacji,
z zastosowaniem-do nadawania i/lub odbioru informacji-urządzeń
mobilnych (telefonów III generacji, laptopów, pagerów, itp.); udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 montaż programów radiowych i telewizyjnych; produkcja programów radiowych
i telewizyjnych; produkcja filmów i nagrań wideo; produkcja reklam
radiowych i telewizyjnych; wydawanie nagrań dźwiękowych; organizowanie i realizacja spektakli, widowisk; organizowanie imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych; organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych; organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych; organizowanie plebiscytów; usługi związane
z nauczaniem, rozrywkami i rekreacją; prowadzenie klubów i kółek
zainteresowań; organizowanie i prowadzenie obozów sportowych
i wakacyjnych; organizowanie zawodów sportowych; organizowanie
balów; organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, szkoleń; publikacje elektroniczne online książek i periodyków; usługi reporterskie; publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe; organizowanie loterii; usługi związane
z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.

(111) 257503
(220) 2011 10 17
(210) 391610
(151) 2013 05 17
(441) 2012 01 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
PAPIRUS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, Stargard Szczeciński, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 26.1.4, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 03 farbki stosowane w pralnictwie, środki do wygładzania stosowane w pralnictwie, wybielacze stosowane w pralnictwie,
wosk pralniczy, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, środki do wybłyszczania stosowane w pralnictwie, środki do
wygładzania stosowane w pralnictwie, wywabiacze plam, 24 bielizna pościelowa, bielizna stołowa niepapierowa, bielizna stołowa tekstylna, narzuty, kapy na łóżka, obrusy na stół niepapierowe, obrusy
stołowe niepapierowe, pościel, prześcieradła jako tkaniny, przykrycia
na łóżka, ręczniki do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, 37 czyszczenie odzieży, pranie, pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej,
pranie na sucho, prasowanie bielizny, prasowanie parowe odzieży.

2909

(111) 257504
(220) 2011 10 24
(210) 391920
(151) 2013 05 07
(441) 2012 01 30
(732) ŚNIEGULA KRZYSZTOF POLCONTACT, Łódź, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 09 urządzenia i sprzęt elektryczny, przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne: elektryczne kable grzejne, czujniki
temperatury i termostaty, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa materiałów i urządzeń branży elektrycznej: kable grzejne, termostaty,
regulatory temperatury, grzejniki, konwektory, pompy ciepła, kurtyny powietrzne, piece akumulacyjne, pojemnościowe i przepływowe
ogrzewacze wody i inne urządzenia przeznaczone do celów ogrzewczych tak wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń oraz przekładniki prądowe i napięciowe, 37 wykonywanie instalacji elektrycznych:
instalacji grzewczych, oświetleniowych, odgromowych, zasilających
i sterujących.
(111) 257505
(220) 2011 10 25
(210) 392021
(151) 2013 06 04
(441) 2012 01 30
(732) PAŃCZYK MARCIN, PAŃCZYK KATARZYNA SALMAX SPÓŁKA
CYWILNA, Wyry, PL.
(540)

Kolor znaku: różowy, biały, czarny
(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 03 kosmetyki; szampony; płyny do pielęgnacji włosów;
kosmetyczne środki stymulujące porost włosów; farby do włosów;
lakiery do włosów; żele do włosów; preparaty do modelowania włosów; preparaty do kręcenia włosów; kleje do przymocowywania
sztucznych włosów.
(111) 257506
(220) 2011 10 27
(210) 392114
(151) 2013 05 09
(441) 2012 01 30
(732) JUSZCZAK JOANNA CHATA SUDECKA U PREZESA, Szklarska
Poręba, PL.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 5.1.1, 6.1.2, 26.4.2, 26.4.7, 26.4.18, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 43 rezerwacje kwater na pobyt czasowy.
(111) 257507
(220) 2011 10 28
(210) 392182
(151) 2013 05 06
(441) 2012 01 30
(732) KUCZYŃSKA ANNA PARADISENOW, Warszawa, PL.
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(540)

w zakresie: dekoracji wnętrz, informacji o modzie w zakresie projektowania, projektowania mody, pokazów mody, testowania materiałów, wzornictwa przemysłowego, projektowania graficznego.

(531) 27.5.1
(510), (511) 03 mydła; produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne,
kosmetyki, 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne
i półszlachetne oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, metale szlachetne i ich stopy oraz przedmioty z tych
materiałów lub pokrywane nimi; szkatułki, futerały i pudełka z metali szlachetnych; koperty zegarków, bransoletki, łańcuszki, sprężyny
i szkiełka zegarkowe; breloczki, sprzączki, 16 afisze, plansze reklamowe, bilety, dekoracje papierowe, formularze organizacyjne imprez,
albumy, atlasy, drukowane emblematy, kalendarze, plakaty, broszury,
torby papierowe, proporce papierowe, książki, zeszyty, zakładki do
książek, publikacje, plakaty, prospekty, plany, mapy, okładki, obwoluty, teczki, pieczęcie, karty pocztowe, ręczniki papierowe, serwetki
stołowe papierowe, papierowe daszki przeciwsłoneczne, przybory
do pisania, pióra, ołówki, długopisy, naklejki, etykiety, linijki, bloki do
pisania, notesy, segregatory, papeterie, podstawki do piór, długopisów i ołówków, podpórki do książek, chorągiewki papierowe, fotografie, grafiki, kalkomanie, karty inne niż karty do gry, naklejki adresowe, papierowe obwoluty do materiałów reklamowych, pieczęcie
okolicznościowe, portrety, tablice ogłoszeniowe z papieru lub kartonu, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe; wyroby
ze skóry oraz wyroby z imitacji skóry nie zawarte w innych klasach;
teczki, torebki, plecaki, torby, tornistry szkolne, kuferki na kosmetyki,
kufry i walizki, torby podróżne i bagażowe, futerały ze skóry i imitacji
skóry, aktówki, zestawy podróżne, etui, kosmetyczki, portfele, portmonetki, aktówki, siatki na zakupy, torby lub worki do pakowania;
smycze, obroże lub okrycia dla zwierząt; parasole, parasole przeciwsłoneczne i laski, 20 meble, 21 szkło i wyroby ze szkła zawarte w klasie 21, 24 tekstylia i wyroby tekstylne zawarte w klasie 24; narzuty na
łóżka i obrusy; tkaniny do celów włókienniczych; tkaniny elastyczne;
aksamit; ręczniki; bielizna domowa; bielizna kąpielowa (z wyjątkiem
odzieży); bielizna pościelowa; bielizna stołowa nie z papieru; prześcieradła, obrusy niepapierowe, chusteczki tekstylne; artykuły tekstylne nie zawarte w innych klasach, 25 odzież, paski (odzież), szelki,
obuwie, podeszwy butów, obcasy, nakrycia głowy; koszule; odzież
skórzana lub wykonana z materiału imitującego skórę; futra (odzież);
rękawiczki (odzież); nakrycia głowy, szaliki, krawaty, wyroby pończosznicze; skarpetki; pantofle domowe; buty plażowe, obuwie sportowe; serwetki dla dzieci z materiałów tekstylnych; bielizna osobista;
odzież sportowa i odzież dziecięca, pieluszki, kapelusze, 26 koronki,
hafty, wstążki i sploty; guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, broszki,
emblematy ozdobne, falbany do odzieży, klamry do odzieży, klamry do pasków, sprzączki do ubrań, napy, opaski na włosy, siatki na
włosy, pasmanteria, taśmy wykończeniowe, wstążki, zamki błyskawiczne, zatrzaski, zapięcia do odzieży, 35 usługi w zakresie: reklama;
zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności
handlowej; analizy rynkowe; badania rynku; dekoracja wystaw sklepowych; doradztwo handlowe; organizowanie targów handlowych
i reklamowych; informacja handlowa o towarach; organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych; zgromadzenie na rzecz
osób trzecich towarów takich jak: produkty perfumeryjne, kosmetyki, wyroby jubilerskie, papier, karton i wyroby z tych materiałów, materiały szkoleniowe i instruktażowe; materiały z tworzyw sztucznych,
wyroby ze skóry, meble, wyroby ze szkła, tekstylia i wyroby tekstylne,
odzieży, obuwia, nakryć głowy i ofert usług z nimi związanych oraz
usług w zakresie: modelingu, fotografii, organizowania imprez kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych, szkoleń, reklamy, dekoracji
wnętrz, wzornictwa oraz projektowania mody pozwalające nabywcy
na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet tych towarów i usług, 41 usługi
w zakresie agencji modelek i modeli; usługi w zakresie agencji fotograficznych, filmowych i audiowizualnej rejestracji w technice video;
organizowanie konkursów i pokazów mody; organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych; usługi związane
z organizowaniem imprez rozrywkowych i edukacyjnych, wystaw
kulturalnych, spektakli, koncertów, przedstawień, widowisk, imprez
sportowych; publikowanie książek i tekstów innych niż teksty reklamowe; fotografia reklamowa (robienie zdjęć), reportaże, fotoreportaże; usługi w zakresie organizowania imprez promocyjnych; usługi
w zakresie szkolenia modelek, hostess, fotomodelek, organizowanie
widowisk, festiwali, produkcja filmów, informacje o modzie, 42 usługi

(111) 257508
(220) 2011 11 18
(210) 392953
(151) 2013 07 03
(441) 2012 02 27
(732) TWOJA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWOKREDYTOWA, Kędzierzyn-Koźle, PL.
(540) Twoja Kasa Kredytowa
(510), (511) 36 usługi finansowe, ubezpieczenia.
(111) 257509
(220) 2011 12 05
(210) 393646
(151) 2013 06 21
(441) 2012 03 12
(732) ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) KOGENERACJA S.A.
(510), (511) 39 usługi w zakresie dystrybucji ciepła, 40 usługi w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
(111) 257510
(220) 2011 12 08
(210) 393823
(151) 2013 04 24
(441) 2012 03 12
(732) BARTLEWSKA MAŁGORZATA MEDIART, Bydgoszcz, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, aukcje publiczne, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badanie rynku,
uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, uaktualnianie materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklama, reklamy korespondencyjne, badania rynku, usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, informacje statystyczne, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy
systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 257511
(220) 2011 12 08
(210) 393838
(151) 2013 06 24
(441) 2012 03 12
(732) INWEST AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, PL.
(540) FILHARMONIA SMAKÓW
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, magazyny, książki, broszury, katalogi, ulotki, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, druki, drukowane materiały informacyjne, kalendarze, kartki pocztowe,
fotografie, cenniki, naklejki, prospekty, torby do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, opakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, 29 mięso, przetwory mięsne, wędliny, mleko i produkty mleczne, sery, jaja, tłuszcze jadalne i oleje, ryby i żywność produkowana
z ryb, sałatki warzywne i owocowe, surówki, warzywa gotowane,
konserwowane, suszone, mrożone, owoce gotowane, mrożone, konserwowane, galaretki, dżemy, desery, konfitury, kompoty, chipsy
i chrupki ziemniaczane, grzyby konserwowane, zupy, skorupiaki nieżywe, owoce morza, produkty ziemniaczane, mączno-ziemniaczane,
ziemniaki, zupy, 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, lód, wyroby
piekarnicze, mąka, produkty mączne i zbożowe, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, sól, przyprawy,
ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze, chipsy
(produkty zbożowe), grzanki, drożdże, proszek do pieczenia, ciasta
w proszku, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, przyprawy, sosy
(przyprawy), sosy do sałatek i mięsa, sosy do lodów i deserów, sorbe-

Nr 11/2013

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ty, desery, wafle, produkty sojowe, sushi, muesli, musztarda, majonezy, bułka tarta, ciasta, pizze, gotowe potrawy z ryżu i/lub makaronu,
31 świeże warzywa, świeże owoce, świeże grzyby, kwiaty naturalne
i suszone; nasiona; rośliny; cebulki, kłącza i nasiona roślin owocowych
i warzyw; ziemniaki; orzechy laskowe, arachidowe, pistacjowe; orzechy w łupinach; ziarna; kiełki; pestki; mak; migdały, pożywienie dla
zwierząt domowych, ryby żywe, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje
bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące; napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw; wody niegazowane i gazowane,
mineralne, stołowe, sodowe; soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne, owocowo-warzywne; soki zagęszczone, przecierowe; sorbety; napoje izotoniczne, energetyczne; syropy zagęszczane, syropy do
napojów, kawy, drinków i koktajli; zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje
do napojów, ekstrakty do napojów; piwo, 35 usługi w zakresie design-managementu; usługi agencji reklamowych; usługi promocyjne
dotyczące działalności gospodarczej; pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej; badania rynku, opinii publicznej, w dziedzinie
działalności gospodarczej; usługi w zakresie kształtowania wizerunku, identyfikacji i usługi promocyjne; usługi rekrutacji personelu, designerów; usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów
zawodowo-biznesowych; usługi w zakresie promowania towarów
i usług osób trzecich, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi; doradztwo w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, punktami
usługowym, sklepami-detalicznymi, hurtowymi, internetowymi,
usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, usługi w zakresie
rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi
marketingowe, analizy i raporty marketingowe, marketing internetowy marketing bezpośredni; usługi w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych; usługi w zakresie
organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych; usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn
sklepowych; usługi w zakresie informacji handlowej i informacji
o działalności gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów informatycznie-komputerowych, urządzeń
oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów papierniczych
i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych,
wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, gier i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia
wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu,
artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi oraz
artykułów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego,
sprzętu RTV, artykułów spożywczych i przemysłowych, świeżych
i gotowych artykułów spożywczych, nabiału, jaj, wędlin, mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, ekstraktów mięsnych, przetworów z mięsa lub
ryb, ryb żywych, ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych owoców i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych i suszonych,
orzechów laskowych, orzechów arachidowych, migdałów, bakalii
i dodatków do ciast, galaretek, dżemów, konfitur, kompotów, miodu,
melasy (syropy), drożdży, proszków do pieczenia, chleba, pieczywa,
ciastek, deserów, herbaty, kawy, kakao, czekolady, cukru, soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), tapioki, sago, kawy nienaturalnej,
przypraw, mąki i produktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu, słodyczy i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków owocowych, wody
mineralnej i gazowanej oraz innych napojów bezalkoholowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, tłuszczy i olejów jadalnych, konserw i przetworów, mrożonek, żywności dietetycznej,
żywności dla niemowląt, napojów alkoholowych i piwa, papierosów
i tytoniu, akcesoriów do palenia, produktów higienicznych, perfum
i kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, olejków eterycznych, nieleczniczych artykułów toaletowych, mydeł, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, środków wybielających i innych substancji stosowanych
w praniu, zapalniczek, podpałek i zestawów oraz akcesoriów do grilla, lekarstw, suplementów diety i środków farmaceutycznych, materiałów i preparatów sanitarnych, jednorazowych serwetek i pieluch,
noży i widelców oraz sztućców, płyt, taśm, płyt kompaktowych, płyt
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DVD i innych materiałów audiowizualnych, oprogramowania komputerowego, urządzeń oświetleniowych, artykułów papierniczych, artykułów piśmiennych, gazet, czasopism, map i książek, toreb, przyborów kuchennych i przyborów gospodarstwa domowego,
opakowań i worków, opakowań do żywności, szkła i porcelany, szczotek oraz urządzeń i materiałów czyszczących, produktów do utrzymywania i konserwacji, świec i zniczy, gier i zabawek, artykułów dziecięcych, artykułów i pożywienia dla zwierząt, produktów
samochodowych, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji; organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń
edukacyjnych i rozrywkowych; usługi tłumaczeniowe; kształcenie
ustawiczne; usługi w zakresie edukacji i nauczania; opracowywanie
planów szkoleniowych, systemów ocen pracowniczych; publikowanie książek i materiałów dydaktycznych; nagrywanie materiałów dydaktycznych; kursy językowe; organizowanie wystaw, imprez oraz
pokazów związanych z kulturą lub edukacją; publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, usługi wydawnicze; publikacje elektroniczne czasopism, gazet, książek, fotografii, poradników, broszur; doradztwo w zakresie edukacji lub
kształcenia, usługi salonów fitness i siłowni; usługi salonów gier; organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych; organizowanie konkursów, gier losowych i loterii; organizowanie pokazów mody; organizowanie przyjęć, zabaw i festynów;
usługi sal kinowych; organizowanie i obsługa plebiscytów, imprez
gospodarczych, kulturalnych, kulinarnych, sportowych; usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych,
rozrywkowych i rekreacyjnych; produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie; usługi fotograficzne; montaż programów radiowych i telewizyjnych, 43 usługi
restauracyjne, barowe, cateringowe; usługi przygotowania dań na
zamówienie i dostarczanie do domu klienta; usługi organizowania
okolicznościowych przyjęć; usługi zakwaterowania tymczasowego;
usługi hoteli; wynajem sal na posiedzenia, konferencje; usługi wypożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 257512
(220) 2011 12 08
(210) 393841
(151) 2013 06 24
(441) 2012 03 12
(732) KOWALCZYK MARIUSZ UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA,
Warszawa, PL.
(540) UGOS
(510), (511) 07 maszyny do odtłuszczania, 11 urządzenia do oczyszczania ścieków, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, 37 usługi
hydrauliczne, 42 inżynieria techniczna.
(111) 257513
(220) 2011 12 08
(210) 393853
(151) 2013 06 24
(441) 2012 03 12
(732) JASIŃSKI MAREK AKCJA SERCA, Nowy Targ, PL.
(540)

(531) 2.9.1, 18.3.2, 18.4.1, 18.4.11, 24.13.25, 26.4.1, 27.5.1
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie.
(111) 257514
(220) 2011 12 09
(210) 393900
(151) 2013 07 11
(441) 2012 03 12
(732) WIECZOREK MIKOŁAJ INTERFOTO, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 09 aparaty fotograficzne, w tym w szczególności aparaty analogowe, kompakty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, obiektywy
fotograficzne, konwertery, akcesoria do fotografii, pozostałe wyposażenie studia fotograficznego, karty pamięci, ekrany fotograficzne,
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filtry fotograficzne, futerały na przyrządy i aparaty fotograficzne,
kamery wideo, kamery cyfrowe, statywy do aparatów fotograficznych, przeciwsłoneczne osłony obiektywów, przysłony fotograficzne, przystawki cyfrowe do aparatów fotograficznych, światłomierze,
lornetki, lampy błyskowe fotograficzne, migawki fotograficzne, wyzwalacze migawek dla fotografiki, lampy do ciemni fotograficzne,
akumulatory do aparatów fotograficznych, urządzenia do ładowania akumulatorów, celowniki fotograficzne, urządzenia do termo
sublimacji, software, w tym software do obróbki zdjęć, ekrany fotograficzne, ramki cyfrowe, 35 prowadzenie sklepu ze sprzętem,
materiałami i akcesoriami fotograficznymi w tym: aparatami fotograficznymi w szczególności aparatami analogowymi, kompaktami
cyfrowymi, lustrzankami cyfrowymi, obiektywami fotograficznymi,
konwerterami, akcesoriami do fotografii, pozostałym wyposażeniem
studia fotograficznego, kartami pamięci, ekranami fotograficznymi,
filtrami fotograficznymi, futerałami na przyrządy i aparaty fotograficzne, kamerami wideo, kamerami cyfrowymi, statywami do aparatów fotograficznych, osłonami obiektywów przeciwsłonecznymi,
przysłonami fotograficznymi, przystawkami cyfrowymi do aparatów
fotograficznych, światłomierzami, lornetkami, lampami błyskowymi
fotograficznymi, migawkami fotograficznymi, wyzwalaczami migawek dla fotografiki, lampami do ciemni fotograficznych, akumulatorami do aparatów fotograficznych, urządzeniami do ładowania akumulatorów, celownikami fotograficznymi, urządzeniami do termo
sublimacji, softwarem, w tym softwarem do obróbki zdjęć, ekranami
fotograficznymi, ramkami cyfrowymi, prowadzenie sklepu internetowego ze sprzętem, materiałami i akcesoriami fotograficznymi, w tym:
aparatami fotograficznymi w szczególności aparatami analogowymi,
kompaktami cyfrowymi, lustrzankami cyfrowymi, obiektywami fotograficznymi, konwerterami, akcesoriami do fotografii, pozostałym
wyposażeniem studia fotograficznego, kartami pamięci, ekranami
fotograficznymi, filtrami fotograficznymi, futerałami na przyrządy
i aparaty fotograficzne, kamerami wideo, kamerami cyfrowymi, statywami do aparatów fotograficznych, osłonami obiektywów przeciwsłonecznymi, przysłonami fotograficznymi, przystawkami cyfrowymi do aparatów fotograficznych, światłomierzami, lornetkami,
lampami błyskowymi fotograficznymi, migawkami fotograficznymi,
wyzwalaczami migawek dla fotografiki, lampami do ciemni fotograficznych, akumulatorami do aparatów fotograficznych, urządzeniami do ładowania akumulatorów, celownikami fotograficznymi,
urządzeniami do termo sublimacji, softwarem, w tym softwarem
do obróbki zdjęć, ekranami fotograficznymi, ramkami cyfrowymi,
prowadzenie komisu ze sprzętem, materiałami i akcesoriami fotograficznymi w tym: aparatami fotograficznymi w szczególności
aparatami analogowymi, kompaktami cyfrowymi, lustrzankami cyfrowymi, obiektywami fotograficznymi, konwerterami, akcesoriami
do fotografii, pozostałym wyposażeniem studia fotograficznego,
kartami pamięci, ekranami fotograficznymi, filtrami fotograficznymi, futerałami na przyrządy i aparaty fotograficzne, kamerami wideo, kamerami cyfrowymi, statywami do aparatów fotograficznych,
osłonami obiektywów przeciwsłonecznymi, przysłonami fotograficznymi, przystawkami cyfrowymi do aparatów fotograficznych,
światłomierzami, lornetkami, lampami błyskowymi fotograficznymi,
migawkami fotograficznymi, wyzwalaczami migawek dla fotografiki, lampami do ciemni fotograficznych, akumulatorami do aparatów
cyfrowych, urządzeniami do ładowania akumulatorów, celownikami fotograficznymi, urządzeniami do termo sublimacji, softwarem,
w tym softwarem do obróbki zdjęć, ekranami fotograficznymi, ramkami cyfrowymi, prowadzenie komisu internetowego ze sprzętem,
materiałami i akcesoriami fotograficznymi w tym: aparatami fotograficznymi w szczególności aparatami analogowymi, kompaktami
cyfrowymi, lustrzankami cyfrowymi, obiektywami fotograficznymi,
konwerterami, akcesoriami do fotografii, pozostałym wyposażeniem
studia fotograficznego, kartami pamięci, ekranami fotograficznymi,
filtrami fotograficznymi, futerałami na przyrządy i aparaty fotograficzne, kamerami wideo, kamerami cyfrowymi, statywami do aparatów fotograficznych, osłonami obiektywów przeciwsłonecznymi,
przysłonami fotograficznymi, przystawkami cyfrowymi do aparatów
fotograficznych, światłomierzami, lornetkami, lampami błyskowymi
fotograficznymi, migawkami fotograficznymi, wyzwalaczami migawek dla fotografiki, lampami do ciemni fotograficznych, akumulatorami do aparatów fotograficznych, urządzeniami do ładowania akumulatorów, celownikami fotograficznymi, urządzeniami do termo
sublimacji, softwarem, w tym softwarem do obróbki zdjęć, ekranami
fotograficznymi, ramkami cyfrowymi, zgrupowanie na rzecz osób

Nr 11/2013

trzecich różnych towarów tj. aparatów fotograficznych w szczególności aparatów analogowych, kompaktów cyfrowych, lustrzanek
cyfrowych, obiektywów fotograficznych, konwerterów, akcesoriów
do fotografii, pozostałego wyposażenia studia fotograficznego, kart
pamięci, ekranów fotograficznych, filtrów fotograficznych, futerałów
na przyrządy i aparaty fotograficzne, kamer wideo, kamer cyfrowych,
statywów do aparatów fotograficznych, osłon obiektywów przeciwsłonecznych, przysłon fotograficznych, przystawek cyfrowych do
aparatów fotograficznych, światłomierzy, lornetek, lamp błyskowych
fotograficznych, migawek fotograficznych, wyzwalaczy migawek dla
fotografiki, lamp do ciemni fotograficznych, akumulatorów do aparatów fotograficznych, urządzeń do ładowania akumulatorów, celowników fotograficznych, urządzeń do termo sublimacji, softwaru,
w tym softwaru do obróbki zdjęć, ekranów fotograficznych, ramek
cyfrowych pozwalające nabywcy oglądać i kupować towary: w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie,
z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, wysyłkowo, za pośrednictwem systemu
telezakupów, 41 usługi fotograficzne polegające na wykonywaniu
profesjonalnych zdjęć dla osób trzecich w plenerze i/lub studiu fotograficznym.

(111) 257515
(220) 2011 12 12
(210) 393978
(151) 2013 06 07
(441) 2012 03 26
(732) AUTOMILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brwinów, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 6.7.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 sprzedaż samochodów ciężarowych, zaopatrzenie
osób trzecich (usługi-), zakup samochodów ciężarowych.
(111) 257516
(220) 2011 12 14
(151) 2013 05 31
(441) 2012 03 26
(732) APELLA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540)

(210) 394078

Kolor znaku: różowy, biały, czarny
(531) 26.4.2, 27.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 16 czasopisma.
(111) 257517
(220) 2011 12 14
(151) 2013 05 31
(441) 2012 03 26
(732) APELLA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540)

(210) 394079

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 26.4.2, 26.4.22, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, dodatki do czasopism, dodatki
do gazet.
(111) 257518
(220) 2011 12 14
(210) 394090
(151) 2013 06 04
(441) 2012 03 26
(732) SALONY OPTYCZNE ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadolice Wielkie, PL.
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, zielony
(531) 26.11.3, 26.11.25, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 05 preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych, roztwory do szkieł kontaktowych.
(111) 257519
(220) 2011 12 19
(151) 2013 05 24
(441) 2012 03 26
(732) LEŻAK MARCIN, Legnica, PL.
(540)

(210) 394285
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(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria komórkowa, bransoletki, breloczki, broszki, kolczyki, medaliony, naszyjniki, obrączki, ozdoby, ozdoby
z bursztynu, spinki do krawatów, spinki do mankietów, szpilki, szpilki
ozdobne, szpilki do krawatów, 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bloki listowe (papeteria), figurki (statuetki) z papieru mache, kartki
z życzeniami, karty pocztowe, komiksy,książki, nalepki, naklejki, ołówki, noże do papieru,papier mache, publikacje, pudełka kartonowe lub
kartonowe, 18 chlebaki na ramię (torby), obroże dla zwierząt, okrycia
dla zwierząt, plażowe torby, plecaki, podróżne torby, portfele, portmonetki, siatki na zakupy, szkolne torby, torebki, 25 bandany na szyję,
berety, bezrękawniki, buty, czapki (nakrycia głowy), dzianina (odzież),
espadryle, getry, kamizelki, koszule, nakrycia głowy (odzież), nauszniki
(odzież), pantofle domowe, paski (odzież), pasy do przechowywania
pieniędzy (odzież), peleryny, płaszcze, palta, podkoszulki, spódnice,
sukienki, swetry, szale, szaliki, T-shirty, 28 stojaki do choinek, karty do
gry, gry planszowe,klocki (zabawki), kręgle, kukiełki, lalki, pokoikidla
lalek, ubranka dla lalek, latawce, marionetki,misie pluszowe, ozdoby
choinkowe (z wyjątkiemartykułów oświetleniowych i słodyczy), zabawki,pojazdy (zabawki), puzzle, śnieżne kule, zabawki.

(111) 257522
(220) 2011 12 27
(210) 394590
(151) 2013 03 13
(441) 2012 04 10
(732) Mary Kay Inc., Addison, US.
(540) TIMEWISE CUDOWNY ZESTAW
(510), (511) 03 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry inne niż do
celów medycznych.
Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały, zielony
(531) 25.5.25, 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich oprogramowania komputerowego pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie internetowym, 42 doradztwo w sprawach
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
instalacje oprogramowania komputerowego, usługi odzyskiwania
danych komputerowych, programowanie komputerowe, projektowanie i wytwarzanie systemów komputerowych i oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
usługa konwersji programów, danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, usługa aktualizacji oprogramowania komputerowego, powielanie i dystrybucja oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konfiguracja sieci
komputerowych w tym w zakresie jej zabezpieczeń, usługi związane
z projektowaniem graficznym w zakresie interfejsu oprogramowania
oraz stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 45 rejestrowanie nazw domen, licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 257520
(220) 2011 12 20
(210) 394332
(151) 2013 05 06
(441) 2012 03 26
(732) HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Pudliszki, PL.
(540) Pudliszki, kulki mięsne dobrze nadziane
(510), (511) 29 warzywa i owoce gotowane, suszone, mrożone i konserwowane, mięso, ryby, drób, dziczyzna i ich przetwory, konserwy
mięsne, tłuszczowe i mięsno-warzywne, ekstrakty mięsne, drobiowe
i rybne.
(111) 257521
(220) 2011 12 21
(151) 2013 06 19
(441) 2012 03 26
(732) CHMIELNA 28B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: fioletowy, niebieski, żółty
(531) 5.5.19, 5.5.20, 27.5.1, 29.1.13

(210) 394399

(111) 257523
(220) 2012 01 02
(210) 394753
(151) 2013 06 13
(441) 2012 04 10
(732) BYJOŚ ANDRZEJ PHU ELAND, Kielanówka, PL. ; DRĄG BEATA
BEMIKO, Rzeszów, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny, różowy
(531) 8.3.8, 11.3.1, 26.1.2, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce
i warzywa konserwowe, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, masło, margaryna, mleko, sery, śmietana, oleje i tłuszcze
jadalne, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, badania rynku, informacji handlowej, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowania targów
w celach handlowych lub reklamowych; reklamy, oraz jej prowadzenie za pośrednictwem sieci komputerowej; reklamy ogłoszeniowej,
zgrupowania na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących:
mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa
konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; jaja,
masło, margaryna, mleko, sery, śmietana, oleje i tłuszcze jadalne pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach,
oraz na stronie internetowej.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 257524
(220) 2012 01 02
(210) 394755
(151) 2013 06 13
(441) 2012 04 10
(732) BYJOŚ ANDRZEJ PHU ELAND, Kielanówka, PL. ; DRĄG BEATA
BEMIKO, Rzeszów, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, jasnoniebieski, żółty, zielony
(531) 1.3.6, 2.3.4, 6.7.25, 27.5.1, 29.1.15
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(510), (511) 29 oleje.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 257525
(220) 2012 01 02
(210) 394756
(151) 2013 06 13
(441) 2012 04 10
(732) BYJOŚ ANDRZEJ PHU ELAND, Kielanówka, PL. ; DRĄG BEATA
BEMIKO, Rzeszów, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty, brązowy, czerwony, czarny, biały
(531) 2.1.3, 2.1.17, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 29 sery.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 257526
(220) 2012 01 02
(210) 394757
(151) 2013 06 13
(441) 2012 04 10
(732) BYJOŚ ANDRZEJ PHU ELAND, Kielanówka, PL. ; DRĄG BEATA
BEMIKO, Rzeszów, PL.
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, czerwony
(531) 7.1.1, 26.1.2, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 29 sery.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 257527
(220) 2012 01 11
(210) 395017
(151) 2013 06 10
(441) 2012 04 23
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wadowice, PL.
(540)
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(732) WILCZYŃSKA JOLANTA IMPORT-EXPORT ARTYKUŁAMI
PRZEMYSŁOWYMI, Słubice, PL.
(540) come2sport
(510), (511) 25 bezrękawniki, bielizna damska i osobista, bluzki, bluzy, buty, półbuty, buty sportowe, chusty, czapki, dresy, garnitury,
kamizelki, kombinezony, koszule, koszulki gimnastyczne, krawaty,
kurtki, legginsy, marynarki, nakrycia głowy, odzież, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie, paski, pasy do przechowywania pieniędzy, piżamy, płaszcze, podkoszulki, pończochy, pulowery, rajstopy,
rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, stroje kąpielowe i plażowe,
sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, trykoty, T-shirty, żakiety, 28 artykuły sportowe: amunicja do broni do paintballa, katapulty, ekrany maskujące, ochraniacze na łokcie, pasy do podnoszenia ciężarów, sanki, siatki, trampoliny; bobsleje, broń do paintballa,
deski windsurfingowe, deskorolki, gry planszowe, gry towarzyskie,
hulajnogi, kije: do gier, golfowe; kości do gry i kubki do kości do gry,
lalki, latawce, lotki, łyżworolki, łyżwy, narty, narty surfingowe, narty
wodne, paralotnie, piłki do gier, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
przyrządy do zjeżdżania z gór po śniegu, rękawice: bokserskie, do
gier; rolki, rowery treningowe stacjonarne, rzutki strzelnicze, strzałki,
stoły bilardowe, stoły do piłkarzyków, smycze do deski surfingowej,
torby na deski surfingowe i narty, trapezy do deski windsurfingowej,
worki treningowe, wrotki, zabawki dla zwierząt domowych, żagle do
desek windsurfingowych, 35 usługi dystrybucji materiałów reklamowych : próbek, druków, prospektów i broszur oraz usługi oferowania
i prezentowania w mediach i za pośrednictwem Internetu dla celów
sprzedaży detalicznej : bielizny, odzieży, obuwia, nakryć głowy; usługi promocji sprzedaży bielizny, odzieży, obuwia, nakryć głowy dla
osób trzecich; usługi reklamy bielizny, odzieży, obuwia, nakryć głowy za pośrednictwem Internetu; usługi wyszukiwania informacji dla
osób trzecich w plikach komputerowych i w komputerowych bazach
danych.
(111) 257529
(220) 2012 01 16
(210) 395191
(151) 2013 04 23
(441) 2012 04 23
(732) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Fortuna. Super pomidor w roli soku.
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe; soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywno-owocowe, warzywne oraz wielowarzywna, ewentualnie aromatyzowane, zwłaszcza z dodatkiem
przypraw, przecierowe soki i napoje owocowe, wieloowocowe, warzywno-owocowe, warzywne oraz wielowarzywne, soki i napoje,
w tym przecierowe, owocowe, warzywne oraz warzywno-owocowe
z dodatkiem mikro-i/lub makroelementów i/lub witamin; soki wysokosłodzone; wody stołowe, mineralne i smakowe; napoje musujące;
napoje izotoniczne i energetyczne; produkty do wytwarzania napojów: wyciągi, esencje, koncentraty, zaprawy i syropy; napoje instant
zawarte w tej klasie, proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących.
(111) 257530
(220) 2012 01 24
(210) 395595
(151) 2013 06 03
(441) 2012 05 07
(732) SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA
ZDROWIA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, żółty, ciemnoczerwony
(531) 7.1.3, 8.1.21, 25.1.15, 25.5.2, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, wafle, wafle oblewane
czekoladą.
(111) 257528
(151) 2013 06 12

(220) 2012 01 12
(441) 2012 04 23

(210) 395119

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 2.7.23, 2.9.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 05 implanty chirurgiczne [żywe tkanki]; preparaty biologiczne do celów medycznych; krew do celów medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne; aparatura diagnostyczna do celów
medycznych; aparatura do analizy krwi; stymulatory serca, 41 edukacja; organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji; organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów; publikowanie
tekstów, 44 kliniki medyczne; opieka zdrowotna; bank krwi; pomoc
medyczna; szpitale.
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(111) 257531
(220) 2012 01 26
(210) 395735
(151) 2013 04 22
(441) 2012 05 07
(732) MAIN BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mainbrain.pl
(510), (511) 35 organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 41 publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie seminariów; produkcja filmów,
książek, czasopism, periodyków on-line, usługi wykonywania zdjęć,
organizacja wystaw związanych z kulturą, organizowanie konferencji, zjazdów, filmowanie.
(111) 257532
(220) 2012 01 26
(210) 395736
(151) 2013 04 22
(441) 2012 05 07
(732) MAIN BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Main Brain
(510), (511) 35 organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 41 publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie seminariów; produkcja filmów,
książek, czasopism, periodyków on-line, usługi wykonywania zdjęć,
organizacja wystaw związanych z kulturą, organizowanie konferencji, zjazdów, filmowanie.
(111) 257533
(220) 2012 01 26
(151) 2013 04 22
(441) 2012 05 07
(732) MAIN BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 395737
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(732) GRUPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) gruper
(510), (511) 16 afisze, plakaty, materiały drukowane, stemple, pieczątki, wydruki graficzne, 35 reklama, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, ogłoszenia reklamowe, public relations,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], 41 organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], produkcja filmów innych niż
reklamowych.
(111) 257536
(220) 2012 01 27
(210) 395770
(151) 2013 04 26
(441) 2012 05 07
(732) GRUPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) gruper.pl
(510), (511) 16 afisze, plakaty, materiały drukowane, stemple, pieczątki, wydruki graficzne, 35 reklama, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, ogłoszenia reklamowe, public relations,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], 41 organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], produkcja filmów innych niż
reklamowych.
(111) 257537
(220) 2012 01 27
(210) 395821
(151) 2013 07 03
(441) 2012 05 07
(732) MAJ MIROSŁAWA POUKŁADANY ŚWIAT, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 26.5.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 41 publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie seminariów; produkcja filmów,
książek, czasopism, periodyków on-line, usługi wykonywania zdjęć,
organizacja wystaw związanych z kulturą, organizowanie konferencji, zjazdów, filmowanie.
(111) 257534
(220) 2012 01 27
(210) 395767
(151) 2013 04 26
(441) 2012 05 07
(732) GRUPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, biały
(531) 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, materiały drukowane, stemple, pieczątki, wydruki graficzne, 35 reklama, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, ogłoszenia reklamowe, public relations,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], 41 organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], produkcja filmów innych niż
reklamowych.
(111) 257535
(151) 2013 04 26

(220) 2012 01 27
(441) 2012 05 07

(210) 395769

Kolor znaku: ciemnopomarańczowy, ciemnoczerwony, czarny,
szary
(531) 19.1.3, 26.15.11, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 39 usługi kurierskie w zakresie doręczania listów lub towarów, pośrednictwo w transporcie, spedycja, dostarczanie przesyłek, dostarczanie paczek, fracht jako przewóz towarów.
(111) 257538
(220) 2012 01 29
(210) 395823
(151) 2013 07 03
(441) 2012 05 07
(732) MAJ MIROSŁAWA, Kraków, PL.
(540) allekurier
(510), (511) 39 usługi kurierskie w zakresie doręczania listów lub towarów, pośrednictwo w transporcie, spedycja, dostarczanie przesyłek, dostarczanie paczek, fracht jako przewóz towarów.
(111) 257539
(220) 2012 01 30
(151) 2013 05 31
(441) 2012 05 07
(732) TEMAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Astmirex
(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne.

(210) 395877

(111) 257540
(220) 2012 01 30
(210) 395921
(151) 2013 06 04
(441) 2012 05 07
(732) LUTY MAŁGORZATA I LUTY PIOTR PLUS SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.1.1, 26.1.16, 27.5.1, 29.1.13
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wina, brandy,
likiery, miody pitne, rum, whisky, wódka, 35 usługi w zakresie gromadzenia napojów alkoholowych w celu umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych i hurtowych, działalność importowa, usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, napojów alkoholowych, w szczególności win, win musujących, brandy,
koniaku, wódki, żywności i wyrobów tytoniowych, usługi w zakresie
badania rynku i opinii publicznej, usługi reklamowe.

(111) 257541
(220) 2012 01 31
(210) 395977
(151) 2013 05 07
(441) 2012 05 07
(732) BUCHOLSKI KRZYSZTOF COIN, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 1.1.17, 1.5.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi reklamowe, zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i uaktualnianie danych do baz danych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, obróbka tekstów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, wyszukiwanie
informacji-plików komputerowych dla celów reklamowych na rzecz
osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, promocja sprzedaży na
rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów internetowych polegające
na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich towarów w postaci surowców naturalnych i przetworzonych tych surowców, pozwalających
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary za pośrednictwem
sieci komputerowych, Internetu, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, administrowanie
nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa w handlu i zarządzaniu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, nakłady kapitałowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym i ruchomym, pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i najmie nieruchomości oraz gruntów,
agencje obrotu nieruchomościami, sporządzanie i obrót projektami
inwestycyjnymi, sponsorowanie finansowe, wycena nieruchomości, usługi finansowe, 37 przygotowywanie terenów pod budowę,
usługi w zakresie kompleksowego prowadzenia prac budowlanomontażowo-remontowych i eksploatacyjnych obiektów, rekultywacja terenów, utylizacja i przerób odpadów, wypożyczanie maszyn
i sprzętu budowlanego, robót drogowych, robót instalacyjnych, prac
remontowo-budowlanych, prac rozbiórkowych połączonych z utylizacją materiałów pozyskanych z rozbiórki, wykonawstwo robót
wodociągowo-kanalizacyjnych, wykonywanie wykopów i wierceń
geologicznych, wydobywanie żwiru, piasku, gliny, kaolinu, wydobywanie kamieni ozdobnych, kamienia budowlanego, skał wapiennych, gipsu, kredy, łupków, minerałów dla przemysłu chemicznego,
usługi wydobywania torfu, 39 usługi związane z zaopatrzeniem
w wodę, 42 poszukiwania geologiczne, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych, wykonywanie projektów architektonicznych, budowlanych
i technologicznych, prowadzenie badań geologicznych i pomiarów
gruntu, miernictwo, doradztwo w zakresie architektury, doradztwo
w zakresie projektów budowlanych, w zakresie projektowania krajobrazowego, wykonywanie ekspertyz inżynieryjnych, planowanie
urbanistyczne, wykonywanie ekspertyz geologicznych, doradztwo
zawodowe w zakresie architektury, projektów budowlanych i wykonawstwa tych projektów.
(111) 257542
(220) 2012 02 03
(210) 396161
(151) 2013 07 02
(441) 2012 05 07
(732) HERBAPOL LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) GREEN-UP RAGE
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane, wody stołowe, wody mineralne i smakowe, napoje musujące, napoje izotonicz-
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ne i energetyzujące, soki, nektary i napoje owocowe, wieloowocowe,
warzywno-owocowe, warzywne oraz wielowarzywne, aromatyzowane, z dodatkiem przypraw, przecierowe soki i napoje owocowe,
wieloowocowe, warzywno-owocowe, warzywne oraz wielowarzywne, soki i napoje, w tym przecierowe, owocowe, warzywne oraz warzywno-owocowe z dodatkiem mikro-i/lub makroelementów i/lub
witamin, soki wysokosłodzone, produkty do wytwarzania napojów:
wyciągi, esencje, koncentraty, zaprawy i syropy, napoje instant zawarte w tej klasie, proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących.

(111) 257543
(220) 2012 02 07
(210) 396328
(151) 2013 06 21
(441) 2012 05 21
(732) PRZETWÓRSTWO MIĘSNE PŁATEK SPÓŁKA JAWNA, Nowa
Wieś Szlachecka, PL.
(540) Płatek
(510), (511) 29 wyroby mięsne, w tym kiełbasy, wędliny, wędzonki,
mięso, podroby, tłuszcze jadalne, 40 usługi w zakresie: konserwacji
wyrobów wędliniarskich, wędzenia, uboju zwierząt.
(111) 257544
(220) 2012 02 09
(151) 2013 05 20
(441) 2012 05 21
(732) KALEJTA SZYMON WIESŁAW, Olecko, PL.
(540)

(210) 396503

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 1.15.15, 26.4.2, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 30 miód pszczeli, produkty pszczele, w tym pyłek kwiatowy, propolis, mleczko pszczele, jad pszczeli, pierzga.
(111) 257545
(220) 2012 02 10
(151) 2013 06 11
(441) 2012 05 21
(732) PIETRZAK JACEK MACJACK, Ciechanów, PL.
(540)

(210) 396519

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 43 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
(111) 257546
(220) 2012 02 10
(151) 2013 06 28
(441) 2012 05 21
(732) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL.
(540)

(210) 396528

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czerwony,
niebieski
(531) 19.13.21, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, w tym środki
przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, wyroby medyczne zawarte
w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte w klasie 5, preparaty witaminowe mineralne.
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(111) 257547
(220) 2012 02 10
(151) 2013 06 28
(441) 2012 05 21
(732) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL.
(540)

(210) 396535

(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, w tym środki
przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, wyroby medyczne zawarte
w klasie 5, mineralne, witaminowe i ziołowe suplementy diety zawarte w klasie 5, preparaty witaminowe mineralne.

(111) 257550
(220) 2012 02 10
(151) 2013 06 28
(441) 2012 05 21
(732) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL.
(540)

Kolor znaku: biały, szary, żółty, pomarańczowy, czerwony,
ciemnoniebieski
(531) 2.9.25, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawarte w klasie 5, w tym przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne w postaci plastrów o działaniu przeciwbólowym.
(111) 257548
(220) 2012 02 10
(151) 2013 06 28
(441) 2012 05 21
(732) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL.
(540)

(210) 396540

(111) 257549
(220) 2012 02 10
(151) 2013 06 28
(441) 2012 05 21
(732) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL.
(540)

(210) 396545

Kolor znaku: biały, srebrny, żółty, zielony, czerwony, czarny
(531) 2.1.1, 19.13.21, 27.5.1, 29.1.15

(210) 396548

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski,
czarny
(531) 2.1.16, 2.1.25, 5.7.12, 8.7.1, 11.3.4, 24.15.1, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.
(111) 257551
(220) 2012 02 10
(151) 2013 06 28
(441) 2012 05 21
(732) BADARO INVESTMENTS B.V., Amsterdam, NL.
(540)

Kolor znaku: biały, szary, żółty, jasnoniebieski, niebieski,
ciemnoniebieski, czarny, czerwony
(531) 2.3.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne zawarte w klasie 5, w tym przeciwbólowe i przeciwgorączkowe preparaty
farmaceutyczne i wyroby medyczne w postaci plastrów o działaniu
przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.
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(210) 396550

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony,
czarny
(531) 2.1.16, 2.1.23, 2.1.25, 5.7.12, 8.7.1, 11.3.4, 24.15.1, 24.15.8,
26.11.25, 27.5.7, 27.7.1, 29.1.15
(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.
(111) 257552
(220) 2012 02 13
(210) 396646
(151) 2013 05 13
(441) 2012 05 21
(732) MERCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Zdrowie z czystych wód Islandii
(510), (511) 05 produkty z olejów rybich do celów medycznych.
(111) 257553
(220) 2012 02 14
(210) 396719
(151) 2013 05 06
(441) 2012 05 21
(732) KOCHAŃSKI WOJCIECH ERIKO ZAKŁAD KRAWIECKI, Zielonka, PL.
(540) ERIKO
(510), (511) 25 bielizna damska, bielizna osobista, bluzki, buty sportowe, buty narciarskie, drewniaki, espadryle, kalosze, półbuty, sandały,
obuwie gimnastyczne, czapki [nakrycia głowy], kapelusze, garnitury,
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mundury, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szlafroki, kamizelki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, kurtki [odzież], odzież
wodoodporna, okrycia wierzchnie [odzież], palta, peleryny, płaszcze,
piżamy, 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
dystrybucja materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów,
broszur, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu artykułami spożywczymi, odzieżowymi i technicznymi, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom-punkty informacji konsumenckiej, promocje
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, telewizyjna i prasowa, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyceny handlowe, zarządzanie hotelami, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i/
lub hurtowni produktów spożywczych, sprzętu sportowego, odzieży,
40 prowadzenie usług w zakresie: barwienie tkanin, skór, futer, usługi
garbarstwa, hafciarstwo, usługi krawiectwa, krojenie tkanin, modelowanie futer, nabłyszczanie futer, obrębianie tkanin, pikowanie tkanin,
przeróbki odzieży.

(111) 257554
(220) 2012 02 20
(151) 2013 06 12
(441) 2012 06 04
(732) A1 EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)

(210) 396928

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 26.4.1, 26.4.17, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe,
audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, 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 zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, informacja o działalności gospodarczej,
pozyskiwanie danych do komputerowych bazy danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, 41 kształcenie praktyczne-pokazy, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, poradnictwo
zawodowe, porady w zakresie edukacji lub kształcenia.
(111) 257555
(220) 2012 02 20
(210) 396967
(151) 2013 07 02
(441) 2012 06 04
(732) VIACON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rydzyna, PL.
(540) ViaWall A
(510), (511) 06 zestaw elementów metalowych do wykonania konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego, 19 elementy niemetalowe
do wykonania konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego.
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(111) 257557
(220) 2012 02 21
(210) 397022
(151) 2013 05 17
(441) 2012 06 04
(732) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Porozmawiajmy o Twoich planach
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi bankowe z bezpośrednim
dostępem przez Internet, operacje bankowe, doradztwo bankowe,
informacje bankowe, usługi pośrednictwa walutowego, zakładanie
oraz prowadzenie rachunków i kont bankowych, depozyty: lokaty
terminowe, papiery wartościowe, depozyty przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe, usługi związane z udzielaniem różnorodnych kredytów, emisja kart kredytowych i kart płatniczych, usługi
związane z obsługą kart kredytowych i debetowych, usługi bankowe
w zakresie programów rabatowych î programów lojalnościowych,
udzielanie kredytów samochodowych, organizowanie sprzedaży
i udzielanie kredytów bieżących, odnawialnych, inwestycyjnych,
lombardowych, kasowych, czekowych, usługi ubezpieczeniowe,
usługi brokerskie, usługi świadczone ubezpieczonym i ubezpieczającym w zakresie dochodzenia roszczeń i ich wysokości, usługi assistance, usługi autocasco (AC), usługi od odpowiedzialności cywilnej
(OC), usługi w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń
na życie, ubezpieczeń osobowych innych niż ubezpieczenia na życie, ubezpieczeń majątkowych, informacja o ubezpieczeniach, usługi
pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, pośredniczenie w sprzedaży ubezpieczeń, doradztwo w sprawach dotyczących ubezpieczeń, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy
emerytalno-rentowych, zarządzanie funduszami, usługi finansowe,
analizy finansowe, powiernictwo finansowe, usługi pośrednictwa
finansowego, doradztwo w sprawach finansowych, finansowanie
pożyczek, spłaty ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udzielanie pożyczek, udzielanie pomocy finansowej, operacje
walutowe, zarządzanie finansami, usługi likwidacji szkód komunikacyjnych w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
przez ubezpieczonego, usługi inwestycji kapitałowych, usługi związane z tworzeniem kapitału, nakładów kapitałowych, lokat kapitału,
usługi w zakresie majątku nieruchomego i nieruchomości: kupno,
sprzedaż, dzierżawa, zarządzanie, administrowanie, wycena, wynajem, finansowanie, pośrednictwo, sporządzanie umów najmu, usługi
powiernicze, usługi świadczeń emerytalnych, usługi maklerskie na
rynkach papierów wartościowych oraz zarządzanie funduszami, leasing samochodów oraz innych środków trwałych takich jak sprzęt
medyczny, maszyny i urządzenia przemysłowe, linie technologiczne,
nieruchomości.
(111) 257558
(220) 2012 02 25
(210) 397252
(151) 2013 05 09
(441) 2012 06 04
(732) WOLIŃSKA BEATA ABE-BIKE, Wrocław, PL.
(540) RAT-RACE
(510), (511) 12 rowery i części rowerowe, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich takich towarów jak: rowery i części rowerowe pozwalające nabywcy na swobodne ich oglądanie i kupowanie poprzez
sklep i hurtownię, pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu
transakcji kupna i sprzedaży za pośrednictwem sieci komputerowej,
internetu, na zlecenie telefoniczne takich towarów jak: rowery i części rowerowe, 37 usługi montażu i naprawy rowerów.
(111) 257559
(220) 2012 03 03
(210) 397549
(151) 2013 04 25
(441) 2012 06 04
(732) GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

(111) 257556
(220) 2012 02 20
(210) 396976
(151) 2013 04 24
(441) 2012 06 04
(732) QUBUS HOTEL GORZÓW WIELKOPOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540)

(531) 26.3.1, 27.5.1
(510), (511) 39 rezerwacja miejsc na podróż, wynajmowanie miejsc
parkingowych, 41 organizowanie i obsługa konferencji, 43 usługi hotelarskie.

Kolor znaku: brązowy
(531) 9.1.10, 27.5.1, 29.1.7
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy; wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach; wyroby jubilerskie; kamienie szlachetne; złoto; złoto dewizowe; platyna; srebro;
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diamenty; biżuteria; sztabki metali szlachetnych; medale; medaliony;
monety powszechnego obiegu; monety kolekcjonerskie; odznaczenia i odznaki; breloki; emblematy z metali szlachetnych; znaczki metalowe; żetony, 20 opakowania do monet kolekcjonerskich, 35 kupno
i sprzedaż złota, złota dewizowego, platyny i srebra; pośrednictwo
w kupnie i sprzedaży złota, złota dewizowego, platyny i srebra; usługi w zakresie organizowania punktów sprzedaży oraz prowadzenia
sprzedaży detalicznej i hurtowej monet, odznaczeń, medali, znaczków, pieczęci, znaczników probierczych, datowników, katalogów,
klaserów, pamiątek z metali szlachetnych; reklama, 36 doradztwo
w inwestycjach alternatywnych; wycena majątku nieruchomego;
numizmatyka; wycena zbiorów numizmatycznych; wycena biżuterii;
wycena finansowa, 40 działalność mennicza; bicie monet; odlewanie
monet, żetonów; chromowanie, cynowanie, niklowanie, posrebrzanie, pozłacanie, platerowanie metali; galwanizacja; grawerowanie.

(111) 257562
(220) 2012 03 05
(210) 397591
(151) 2013 04 26
(441) 2012 06 18
(732) NOMANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, PL.
(540) FitNet
(510), (511) 22 siatki dla przemysłu spożywczego, w tym do wyrobów mięsnych, wędliniarskich i serów, wykonane ze sznurka z włókien naturalnych i syntetycznych; siatki elastyczne i nieelastyczne
stosowane w przemyśle spożywczym.

(111) 257560
(220) 2012 03 05
(210) 397576
(151) 2013 04 23
(441) 2012 06 18
(732) JEDNOSTKI INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE PROFILE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540)

(111) 257563
(220) 2012 03 05
(151) 2013 05 31
(441) 2012 06 18
(732) MEB TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540)

(531) 26.4.2, 26.4.4, 27.5.1
(510), (511) 06 materiały konstrukcyjne metalowe, w szczególności:
konstrukcje stalowe, metalowe materiały zbrojeniowe, belki metalowe, płyty metalowe, bramy metalowe, pokrycia dachowe metalowe,
maszty i słupy metalowe, barierki ochronne metalowe, ogrodzenia
metalowe, siatki ogrodzeniowe powlekane, metalowe słupki ogrodzeniowe, druty, siatki zbrojeniowe, kratownice metalowe, metalowe okucia budowlane; metalowe zbiorniki i kontenery, butle i pojemniki metalowe, rury i rurki metalowe, przewody rurowe metalowe,
kształtki metalowe, klamry, zaciski, wsporniki, mocowania metalowe,
metalowe włazy i pokrywy do włazów, drobnica żelazna, 37 usługi
techniczne: cięcie materiałów na wymiar, foliowanie blach, prefabrykacja blach osłonowych, prefabrykacja obróbek blacharskich, prefabrykacja płaszczy ochronnych na izolację zbiorników i rurociągów;
usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, wykonywanie konstrukcji stalowych, montaż
prefabrykatów żelbetowych; usługi w zakresie montażu, konserwacji
i naprawy instalacji: sanitarnych, gazowych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych; wykonywanie i montaż
instalacji przemysłowych i technologicznych dla przemysłu, montaż instalacji do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej,
wykonywanie i montaż izolacji ciepło i zimnochronnych, generalne
wykonawstwo oraz kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych
zewnętrznych i wewnętrznych, 40 obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych; gięcie, cięcie, zginanie i kantowanie blach; obróbka powierzchni blach:
polerowanie, platerowanie; usługi w zakresie obróbki mechanicznej
metali: frezowanie, kucie, prasowanie, szlifowanie, walcowanie, wiercenie, wytłaczanie; usługi w zakresie obróbki: kowalskiej, ślusarskiej,
spawalniczej i skrawania.

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 09 akumulatory elektryczne, amperomierze, baterie
do oświetlenia, baterie wysokonapięciowe, bezpieczniki topikowe
i automatyczne, cewki elektryczne, druty i przewody elektryczne,
kable energetyczne, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne urządzenie kontrolno-pomiarowe i sterujące, gniazda,
wtyczki i inne kontakty elektryczne, instalacje elektryczne, instalacje do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, przełączniki
elektryczne, szafy rozdzielcze, złącza do przewodów elektrycznych,
11 aparatura i instalacje chłodnicze, armatura do pieców, autoklawy,
bojlery, grzejniki co, aparatura i instalacje chłodnicze, rekuperatory
ciepła, dmuchawy, wymienniki ciepła, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa urządzeń
gazowych, instalacje wodociągowe, instalacje klimatyzacyjne, lampy
elektryczne, urządzenia elektryczne, 35 agencje importowo-eksportowe, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy
danych, dobór personelu, rekrutacja personelu, przygotowanie zeznań podatkowych, pośrednictwo pracy, psychotechnika, public relations, 37 budownictwo, budowanie i konserwacja rurociągów, budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalacja i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
urządzeń wentylacyjnych i klimatycznych, izolowanie budynków,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, rozbiórka budynków, usługi dekarskie, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczenie budynków przed wilgocią.

(111) 257561
(220) 2012 03 05
(210) 397590
(151) 2013 07 03
(441) 2012 06 18
(732) OFFICE PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) port multimedialny VAULT
(510), (511) 09 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej; urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów; magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski;
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami; kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery; urządzenia do gaszenia ognia, 20 meble,
lustra, ramki obrazów; wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna,

korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych, 39 transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży.

(210) 397596

(111) 257564
(220) 2012 03 05
(210) 397607
(151) 2013 07 03
(441) 2012 06 18
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 3.7.1, 3.7.24, 26.4.1, 26.7.15, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 01 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; nawozy ogrodnicze, nawozy
do użyźniania gleby, aktywatory kompostu, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, 03 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania; środki do mycia naczyń, mydła; krochmale, preparaty
do kąpieli, kosmetyki; kosmetyki dla zwierząt; płyny do pielęgnacji
włosów, odżywki, szampony, pomadki do ust, środki przeciwpotowe, antyseptyczne, pasty i mleczka do obuwia, mebli i podłóg, płyny
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do mycia szyb, podłóg, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
nabłyszczania liści, 05 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, środki do
zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, środki chwastobójcze,
środki dezynfekujące do celów higienicznych, środki dezynfekujące
do toalet chemicznych, 16 materiały introligatorskie, papier, wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, fotografie, materiały biurowe, czasopisma, broszury, kartki z życzeniami, katalogi,
książki, notatniki, obrusy papierowe, 17 tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej, materiały wypełniające, uszczelniające, izolacyjne,
20 wyroby z tworzyw sztucznych; butelki, korki do butelek, zamknięcia do butelek, nakrętki, pojemniki do pakowania, pudełka, kanisterki, 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa majątku nieruchomego, wynajem
mieszkań, pośrednictwo w wynajmie nieruchomości, wynajem lokali
użytkowych, wynajem nieruchomości.

(111) 257565
(220) 2012 03 06
(210) 397649
(151) 2013 05 31
(441) 2012 06 18
(732) Haukland Arne, Solbergelva, NO.
(540) NORENCO
(510), (511) 03 odtłuszczacze, szampony, mydła, preparaty do polerowania, preparaty do czyszczenia rur ściekowych, preparaty do
czyszczenia, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne,
usługi czyszczenia, 42 usługi techniczne i badań oraz ich projektowanie, usługi chemiczne.
(111) 257566
(220) 2012 03 06
(210) 397670
(151) 2013 06 04
(441) 2012 06 18
(732) FIRMA ABEL SPÓŁKA JAWNA WYSOTA, Brąszewice, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 26.13.25, 26.15.15, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 29 wyroby garmażeryjne ze składników warzywnych
i mięsnych, konserwy warzywno-mięsne, warzywa i owoce mrożone,
galaretki jadalne, gotowe dania mrożone ze składników warzywnych
i mięsnych.
(111) 257567
(220) 2012 03 06
(210) 397685
(151) 2013 05 06
(441) 2012 06 18
(732) KWIECIŃSKA AGNIESZKA MIŁY PROJEKT, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 27.5.1, 29.1.1
(510), (511) 20 łóżeczka dziecięce, krzesła, materace, meble, skrzynki
na zabawki, stoły, 22 torby do pakowania z materiałów tekstylnych,
25 T-shirty, 28 balony do zabawy, klocki [zabawki], pluszowe zabawki, puzzle, zabawki.
(111) 257568
(220) 2012 03 05
(210) 397690
(151) 2013 06 04
(441) 2012 06 18
(732) WALKOWICZ LUCJAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE LUMAR, Byczyna, PL.
(540) LUMINKI
(510), (511) 30 batony lukrecjowe, biszkopty, słodycze ozdobne na
choinkę, ciasteczka, ciastka, ozdoby jadalne do ciasta, aromaty do
ciasta, ciasto w proszku, ciasto z owocami, cukierki, czekolada, herbatniki, herbatniki petit-beurre, kakao, wyroby z kakao, karmelki,
drażetki, krakersy, makaroniki jako wyroby cukiernicze, mięta do wyrobów cukierniczych, cukierki miętowe, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, miód, muesli, wyroby cukiernicze na bazie orzeszków arachidowych, ozdoby do ciast, pasta migdałowa, pastylki cukiernicze,
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piernik, pomadki cukiernicze, pralinki, słodycze, słodziki naturalne,
słód do celów spożywczych, suchary, wafle, płatki zbożowe, płatki
kukurydziane, płatki owsiane, wyroby cukiernicze, chałwa, polewa
kakaowa, pomady cukiernicze, marcepan, zawarte w tej klasie, wyroby oblewane masą karmelkową, cukiernicze wyroby z mas tłustych,
wyroby z tłuszczu kakaowego, wyroby w czekoladzie, wyroby czekoladowe, cukierki czekoladowe o rdzeniu miękkim, cukierki czekoladowe o rdzeniu z karmelków nadziewanych, drażetki czekoladowe
o rdzeniu miękkim, drażetki czekoladowe, herbatniki czekoladowe,
pierniki czekoladowe i wafle czekoladowe.

(111) 257569
(220) 2012 03 07
(151) 2013 06 25
(441) 2012 06 18
(732) CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540)

(210) 397731

(531) 24.17.1, 27.5.1
(510), (511) 36 usługi bankowe świadczone przez Internet, usługi
operacji finansowych, usługi operacji walutowych, usługi wymiany
pieniędzy, usługi transakcji finansowych, usługi wymiany waluty,
usługi zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi doradztwa finansowego, usługi finansowe, usługi informacji finansowej.
(111) 257570
(220) 2012 03 07
(151) 2013 06 25
(441) 2012 06 18
(732) CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540)

(210) 397732

(531) 24.17.1, 27.5.1
(510), (511) 36 usługi bankowe świadczone przez Internet, usługi
operacji finansowych, usługi operacji walutowych, usługi wymiany
pieniędzy, usługi transakcji finansowych, usługi wymiany waluty,
usługi zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi doradztwa finansowego, usługi finansowe, usługi informacji finansowej.
(111) 257571
(220) 2012 03 07
(210) 397746
(151) 2013 05 07
(441) 2012 06 18
(732) HEALTHY FOOD PRODUCTION SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany
Wrocławskie, PL.
(540) POPCOOLOWE
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, drób, ryby, konserwy mięsne,
konserwy rybne; owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; mleko i jego przetwory, jogurty, kefiry,
napoje mleczne, sery, nabiał; oleje i tłuszcze jadalne, margaryny; przekąski i chipsy na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców,
przekąski na bazie owoców odwodnionych, przekąski na bazie kukurydzy inne niż słodycze, przekąski z owoców kandyzowanych, batoniki
(inne niż słodycze) i przekąski na bazie owoców, orzechów lub nasion,
batoniki (inne niż słodycze) i przekąski na bazie owoców, orzechów
lub nasion z upraw ekologicznych, przekąski i chipsy na bazie warzyw,
w tym przekąski na bazie warzyw pochodzących z upraw ekologicznych, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie ziemniaków, chipsy
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane o obniżonej zawartości tłuszczu;
hamburgery, frytki, 30 kawa, herbata, kakao; cukier, sól; mąka i produkty mączne, produkty zbożowe, kasze, ryż, ryż preparowany, pieczywo, pieczywo chrupkie, pieczywo lekkie, pieczywo ekstrudowane, pieczywo koekstrudowane, pieczywo do hamburgerów, 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
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zawierające ryż, wyroby cukiernicze zawierające kukurydzę, ciastka,
herbatniki, muesli zawierające ryż, słodycze, czekolada, batoniki, lody,
wafelki, zapiekanki, pity, knysze i pierogi, pizza, sosy, sosy na bazie
ryżu, przyprawy, majonezy, musztardy, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa,
nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, słód.

(111) 257572
(220) 2012 03 07
(210) 397747
(151) 2013 05 07
(441) 2012 06 18
(732) HEALTHY FOOD PRODUCTION SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany
Wrocławskie, PL.
(540) POPCOOLE
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, drób, ryby, konserwy mięsne,
konserwy rybne; owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; mleko i jego przetwory, jogurty, kefiry,
napoje mleczne, sery, nabiał; oleje i tłuszcze jadalne, margaryny; przekąski i chipsy na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców,
przekąski na bazie owoców odwodnionych, przekąski na bazie kukurydzy inne niż słodycze, przekąski z owoców kandyzowanych, batoniki
(inne niż słodycze) i przekąski na bazie owoców, orzechów lub nasion,
batoniki (inne niż słodycze) i przekąski na bazie owoców, orzechów
lub nasion z upraw ekologicznych, przekąski i chipsy na bazie warzyw,
w tym przekąski na bazie warzyw pochodzących z upraw ekologicznych, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie ziemniaków, chipsy
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane o obniżonej zawartości tłuszczu;
hamburgery, frytki, 30 kawa, herbata, kakao; cukier, sól; mąka i produkty mączne, produkty zbożowe, kasze, ryż, ryż preparowany, pieczywo, pieczywo chrupkie, pieczywo lekkie, pieczywo ekstrudowane, pieczywo koekstrudowane, pieczywo do hamburgerów, 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, muesli zawierające ryż, słodycze, czekolada, batoniki, lody,
wafelki, zapiekanki, pity, knysze i pierogi, pizza, sosy, sosy na bazie
ryżu, przyprawy, majonezy, musztardy, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa,
nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, słód.
(111) 257573
(220) 2012 03 09
(210) 397803
(151) 2013 05 06
(441) 2012 06 18
(732) DATA CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) MarketPolisa.pl
(510), (511) 35 usługi w zakresie pozyskiwania i systematyzacji danych
dla celów ubezpieczeniowych oraz zarządzania zbiorami informatycznymi zawierającymi te dane, doradztwo i pomoc w organizowaniu,
prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo podatkowe, doradztwo w dziedzinie zarządzania personelem, rekrutacji
personelu, badania opinii rynku, reklama na rzecz osób trzecich, usługi
marketingowe, 36 ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, w tym indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na życie
z funduszem inwestycyjnym, rentowe, posagowe, zaopatrzenia dzieci,
ubezpieczenia zdrowotne, wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczeniowe wyjazdów zagranicznych,
w tym leczenia za granicą, ubezpieczenia mienia, komunikacyjne, finansowe, usługi ubezpieczeniowe za pośrednictwem internem, usługi
reasekuracyjne, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, wycena finansowa ubezpieczenia, usługi w ramach prowadzenia agencji ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo
w zawieraniu transakcji na rynku ubezpieczeń i reasekuracji, 41 usługi
doradztwa zawodowego w zakresie edukacji i kształcenia, organizacja
i obsługa szkoleń, kongresów, seminariów, sympozjów oraz konferencji, publikacja wydawnictw, 42 usługi informatyczne obejmujące doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego i w sprawach
sprzętu komputerowego, projektowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi w zakresie
tworzenia, utrzymywania i administrowania portalami internetowych
i multimedialnymi, 45 usługi prawne, doradztwo w zakresie usług
prawnych, pośrednictwo w usługach prawnych.

(111) 257574
(220) 2012 03 09
(151) 2013 05 06
(441) 2012 06 18
(732) DATA CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540)
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Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 21.1.14, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie pozyskiwania i systematyzacji
danych dla celów ubezpieczeniowych oraz zarządzania zbiorami
informatycznymi zawierającymi te dane, doradztwo i pomoc w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo podatkowe, doradztwo w dziedzinie zarządzania
personelem, rekrutacji personelu, badania opinii rynku, reklama na
rzecz osób trzecich, usługi marketingowe, 36 ubezpieczenia, usługi
ubezpieczeniowe, w tym indywidualne i grupowe ubezpieczenia
na życie, ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym, rentowe, posagowe, zaopatrzenia dzieci, ubezpieczenia zdrowotne,
wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczeniowe wyjazdów zagranicznych, w tym leczenia za
granicą, ubezpieczenia mienia, komunikacyjne, finansowe, usługi
ubezpieczeniowe za pośrednictwem internetu, usługi reasekuracyjne, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, wycena finansowa ubezpieczenia, usługi w ramach
prowadzenia agencji ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo
w zawieraniu transakcji na rynku ubezpieczeń i reasekuracji, 41 usługi doradztwa zawodowego w zakresie edukacji i kształcenia, organizacja i obsługa szkoleń, kongresów, seminariów, sympozjów oraz
konferencji, publikacja wydawnictw, 42 usługi informatyczne obejmujące doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego
i w sprawach sprzętu komputerowego, projektowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
usługi w zakresie tworzenia, utrzymywania i administrowania portalami internetowych i multimedialnymi, 45 usługi prawne, doradztwo
w zakresie usług prawnych, pośrednictwo w usługach prawnych.
(111) 257575
(220) 2012 03 09
(210) 397847
(151) 2013 07 02
(441) 2012 06 18
(732) CERBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krosno, PL.
(540)

(531) 4.3.10, 27.5.1
(510), (511) 09 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne, kontrolne,
elektryczne: alarmy, urządzenia alarmowe, alarmy antywłamaniowe,
alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, aparatura do rejestracji czasu pracy, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, urządzenia
do interkomunikacji, instalacje elektryczne zapobiegające kradzieży, wykrywacze dymu, zamki elektryczne, elektryczne zamknięcia
drzwiowe, 37 usługi instalacyjne: wykonanie i konserwacja instalacji
systemów w biurach i obiektach,w zakresie rejestracji czasu pracy
i kontroli dostępu, wykonanie instalacji systemówautomatyki bram
rozsuwanych i wideodomofonów, instalacja i naprawa systemów
przeciwpożarowych, alarmów przeciwpożarowych, systemów wczesnego wykrywaniapożaru i ostrzegania przed pożarem, stałych urządzeń gaśniczych, urządzeń i systemówoddymiania, stolarki i drzwi
przeciwpożarowych, instalacja, konserwacja, naprawy sejfów,kas
pancernych, szaf stalowych, instalacja, konserwacja, naprawa skarbców, instalacja,konserwacja, naprawa alarmów, systemów i urządzeń
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antywłamaniowych, drzwi, okieni krat i folii antywłamaniowych
w biurach, domach, obiektach handlowych przemysłowych,bankowych, w samochodach i pojazdach specjalnych, na otwartym terenie, instalacjasystemów emisji radiowej w zakresie alarmowania
o włamaniach, napadach i pożarze,instalacja systemów komunikacji
telefonicznej w zakresie alarmowania o pożarach, włamaniach i napadach, instalacja systemów emisji telewizyjnej, instalacja okablowania strukturalnego, 42 ekspertyzy inżynieryjne w zakresie systemów
i urządzeń antywłamaniowych, systemówochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia i ochrony obiektów, monitorowania obiektówi
alarmowania w przypadku włamań, napadów i pożaru, projektowanie systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, antywłamaniowych, telewizji przemysłowej, wideodomofonów, rejestracji czasu
pracy, kontroli dostępu.

(111) 257576
(220) 2012 03 09
(210) 397871
(151) 2013 06 24
(441) 2012 06 18
(732) SZWARCZEWSKI JACEK SAKCES-CENTRE, Radonice, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 18 torebki damskie, torby, torebki, torby na zakupy, torby
plażowe, torby podróżne, aktówki, dyplomatki, etui na klucze, kasetki ze skóry, kufry, parasole, parasolki, pasy skórzane, plecaki, portfele,
portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, teczki,
tornistry, walizki, walizy, 35 organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych z towarami takimi jak: torebki damskie, torby, torebki,
torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, aktówki, dyplomatki, etui na klucze, na okulary, na sprzęt do pisania, kasetki ze skóry,
kufry, parasole, parasolki, pasy skórzane, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, teczki, tornistry, walizki, walizy, pokrowce ochronne ze skóry lub z imitacji skóry
na telefony komórkowe, pokrowce na przenośny sprzęt elektroniczny, na aparaty fotograficzne, prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaż za pośrednictwem sieci teleinformatycznej i sklepów internetowych następujących towarów: torebki damskie, torby,
torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, aktówki,
dyplomatki, etui na klucze, na okulary, na sprzęt do pisania, kasetki
ze skóry, kufry, parasole, parasolki, pasy skórzane, plecaki, portfele,
portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, teczki,
tornistry, walizki, walizy, pokrowce ochronne ze skóry lub z imitacji
skóry na telefony komórkowe, pokrowce na przenośny sprzęt elektroniczny, na aparaty fotograficzne, pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary, 39 usługi w zakresie dystrybucji towarów, pakowania towarów, konfekcjonowania towarów i dostarczania
towarów.
(111) 257577
(220) 2012 03 09
(210) 397874
(151) 2013 06 24
(441) 2012 06 18
(732) SZWARCZEWSKI JACEK SAKCES-CENTRE, Radonice, PL.
(540)
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handlowych z towarami takimi jak: torebki damskie, torby, torebki,
torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, aktówki, dyplomatki, etui na klucze, na okulary, na sprzęt do pisania, kasetki ze skóry,
kufry, parasole, parasolki, pasy skórzane, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, teczki, tornistry, walizki, walizy, pokrowce ochronne ze skóry lub z imitacji skóry
na telefony komórkowe, pokrowce na przenośny sprzęt elektroniczny, na aparaty fotograficzne, prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaż za pośrednictwem sieci teleinformatycznej i sklepów internetowych następujących towarów: torebki damskie, torby,
torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, aktówki,
dyplomatki, etui na klucze, na okulary, na sprzęt do pisania, kasetki
ze skóry, kufry, parasole, parasolki, pasy skórzane, plecaki, portfele,
portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, teczki,
tornistry, walizki, walizy, pokrowce ochronne ze skóry lub z imitacji
skóry na telefony komórkowe, pokrowce na przenośny sprzęt elektroniczny, na aparaty fotograficzne, pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary, 39 usługi w zakresie dystrybucji towarów, pakowania towarów, konfekcjonowania towarów i dostarczania
towarów.

(111) 257578
(220) 2012 03 09
(210) 397875
(151) 2013 06 24
(441) 2012 06 18
(732) SZWARCZEWSKI JACEK SAKCES-CENTRE, Radonice, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 25.1.25, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 18 torebki damskie, torby, torebki, torby na zakupy, torby
plażowe, torby podróżne, aktówki, dyplomatki, etui na klucze, kasetki ze skóry, kufry, parasole, parasolki, pasy skórzane, plecaki, portfele,
portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, teczki,
tornistry, walizki, walizy, 35 organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych z towarami takimi jak: torebki damskie, torby, torebki,
torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, aktówki, dyplomatki, etui na klucze, na okulary, na sprzęt do pisania, kasetki ze skóry,
kufry, parasole, parasolki, pasy skórzane, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, teczki, tornistry, walizki, walizy, pokrowce ochronne ze skóry lub z imitacji skóry
na telefony komórkowe, pokrowce na przenośny sprzęt elektroniczny, na aparaty fotograficzne, prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaż za pośrednictwem sieci teleinformatycznej i sklepów internetowych następujących towarów: torebki damskie, torby,
torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, aktówki,
dyplomatki, etui na klucze, na okulary, na sprzęt do pisania, kasetki
ze skóry, kufry, parasole, parasolki, pasy skórzane, plecaki, portfele,
portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, teczki,
tornistry, walizki, walizy, pokrowce ochronne ze skóry lub z imitacji
skóry na telefony komórkowe, pokrowce na przenośny sprzęt elektroniczny, na aparaty fotograficzne, pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary, 39 usługi w zakresie dystrybucji towarów, pakowania towarów, konfekcjonowania towarów i dostarczania
towarów.
(111) 257579
(220) 2012 03 12
(210) 397897
(151) 2013 06 13
(441) 2012 06 18
(732) THT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świdnica, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 18 torebki damskie, torby, torebki, torby na zakupy, torby
plażowe, torby podróżne, aktówki, dyplomatki, etui na klucze, kasetki ze skóry, kufry, parasole, parasolki, pasy skórzane, plecaki, portfele,
portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, teczki,
tornistry, walizki, walizy, 35 organizacja pokazów i wystaw w celach

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
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(510), (511) 16 błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, celuloza regenerowana do pakowania, folie z tworzyw sztucznych do
pakowania, folia w rolkach, folie spożywcze i termokurczliwe, folie
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub
zabezpieczania w transporcie, kartony, koszyki, pudełka i pudła: klapowe, fasonowe, międzyoperacyjne z papieru, tektury i tworzyw
sztucznych, opakowania do butelek z tworzyw sztucznych, opakowania dla farmacji z papieru, tektury i tworzyw sztucznych, karton
z miazgi drzewnej, narożniki ochronne z papieru, tektury i tworzyw
sztucznych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, papier
do pakowania, przekładki z tworzyw sztucznych do pakowania: napojów, wyrobów szklanych, elementów odlewniczych i blach, rury
tekturowe, systemy opakowań z papieru i tworzyw sztucznych,
skrzynki, tacki, taśmy, z tektury i tworzyw sztucznych dla motoryzacji
i przemysłu, artykułów gospodarstwa domowego, tektura i wyroby
z tych materiałów, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do
użytku domowego, torby na śmieci z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, tworzywa sztuczne do pakowania, woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, wyroby z kartonu, wyposażenie pudeł: kratownice, kształtki, narożniki ochronne, obwoluty,
pokrowce, przekładki z tworzyw sztucznych do pakowania: napojów,
wyrobów szklanych, elementów odlewniczych i blach, separatory,
wkładki międzywarstwowe ochronne wykonane z tworzyw sztucznych w tym z pianki polietylenowej, 19 osłonki z tworzyw sztucznych
na drzewa stosowane w ogrodnictwie i leśnictwie, płyty z tworzyw
sztucznych dla reklamy i poligrafii, płyty z tworzyw sztucznych
o strukturze komórkowej, płyty paroprzepuszczalne, 20 palety
transportowe niemetalowe i palety załadowcze niemetalowe, palety
z tworzyw sztucznych termo formowane, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, płyty niemetalowe do układania drobnych
przedmiotów na paletach, pływające pojemniki niemetalowe, przekładki amortyzujące, przegrody niemetalowe, kontenery, skrzynki,
beczki, baryłki, kadzie, pudła wykonane z tworzywa sztucznego oraz
akcesoria służące do połączenia z wyżej wymienionymi mianowicie
obręcze, zamknięcia, uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego
i włókna, zamknięcia kontenerów z tworzywa sztucznego oraz dopasowane wkładki z tworzyw sztucznych połączone z kontenerami, trójpaki wraz z wkładami z tworzyw sztucznych, zestawy transportowe
z tworzyw sztucznych, 40 usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw
sztucznych, obróbka plastyczna tworzyw sztucznych, mechaniczna
obróbka tworzyw sztucznych, usługi w zakresie natryskowego nanoszenia powłok z tworzyw sztucznych, 42 projektowanie opakowań,
projektowanie, konserwacja i powielanie oprogramowania komputerowego do projektów opakowań, wzornictwo przemysłowe.

(111) 257580
(220) 2012 03 12
(210) 397912
(151) 2013 06 27
(441) 2012 06 18
(732) NATKANIEC WŁODZIMIERZ MILKO HURTOWE CENTRUM
NABIAŁU, Katowice, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 29 wyroby mleczarskie.
(111) 257581
(220) 2012 03 12
(210) 397921
(151) 2013 06 07
(441) 2012 06 18
(732) LIPIŃSKI WALDEMAR DOR-MED, Bydgoszcz, PL.
(540) DOR-MED
(510), (511) 10 aparaty słuchowe, 35 usługi prowadzenia sklepu
z aparatami słuchowymi oraz częściami i akcesoriami do aparatów
słuchowych, 37 serwis i naprawa aparatów słuchowych, 44 usługi
w zakresie badania słuchu i badań laryngologicznych oraz doboru
aparatów słuchowych.
(111) 257582
(220) 2012 03 12
(210) 397953
(151) 2013 06 07
(441) 2012 06 18
(732) OBIDOWSKI LEON, OBIDOWSKI DAMIAN BUDUS SPÓŁKA
CYWILNA OŚRODEK SZKOLENIA OPERATORÓW, Łódź, PL.
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 18.1.11, 18.1.23, 26.11.3, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 37 roboty budowlane, roboty ziemne, roboty drogowe,
roboty instalacyjne, wynajem sprzętu budowlanego, 41 szkolenia
zawodowe, kursy szkoleniowe zawodowe dotyczące operatorów
maszynroboczych w szczególności maszyn do robót ziemnych i drogowych, praktyki zawodowe.
(111) 257583
(220) 2012 03 13
(210) 397970
(151) 2013 04 30
(441) 2012 06 18
(732) WYRÓB WĘDLIN TRADYCYJNYCH WOLAREK B. WOLAREK, W.
WOLAREK SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś Szlachecka, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnobrązowy, brązowy
(531) 5.7.10, 25.1.15, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 29 mięso, przetwory mięsne, 35 sprzedaż artykułów
spożywczych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizowania i zarządzania siecią sklepów i punktów
gastronomicznych, prowadzenie reklamy produktów, w tym w mediach i Internecie, prowadzenie akcji promowania: zdrowej żywności
i działań pro zdrowotnych, tworzenie baz danych, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowych i prowadzenia
przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, 43 usługi w zakresie
prowadzenia restauracji, punktów gastronomicznych, kateringu.
(111) 257584
(220) 2012 03 14
(210) 398004
(151) 2013 05 15
(441) 2012 06 18
(732) SETPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ligota Toszecka, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 21.3.1, 26.1.1, 26.1.3, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 41 informacja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie zawodów
sportowych.
(111) 257585
(220) 2012 03 16
(210) 398146
(151) 2013 06 19
(441) 2012 06 18
(732) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540)

(531) 24.17.5, 24.17.8, 26.11.1, 27.5.1
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(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, bilety, broszury, chorągiewki papierowe, fotografie, gazety, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, mapy, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], notatniki [notesy], notesy podręczne, pieczęcie [stemple],
prospekty, przybory do pisania [materiały piśmienne], publikacje, reprodukcje graficzne, stemple do pieczętowania, wydruki graficzne,
zeszyty, 25 chusty, fulardy, czapki [nakrycia głowy], daszki do czapek,
koszule, T-shirty, 41 fotografowanie, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
lunaparki, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], usługi
obozów wakacyjnych [rozrywki i zabawy], obsługa sal kinowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, parki rozrywki, pisanie tekstów,
innych niż reklamowych, produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka [widowiska], użytkowanie
sal kinowych, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizacja
wystaw związanych z kulturą lub edukacją.

(111) 257586
(220) 2012 03 19
(210) 398218
(151) 2013 06 06
(441) 2012 07 02
(732) ŁOŻYŃSKI RAFAŁ VARICO W BIZNESIE WARTO NA NAS
LICZYĆ, Poznań, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, zielony
(531) 24.15.2, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 09 oprogramowanie komputerowe, komputery, oprogramowanie na telefony komórkowe, urządzenia do przetwarzania
danych.
(111) 257587
(220) 2012 03 20
(210) 398297
(151) 2013 06 12
(441) 2012 07 02
(732) SZMIGIEL JANUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO HANDLOWE FAN, Mrągowo, PL.
(540) AWAGRA
(510), (511) 28 gry, gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry,
klocki, kości do gry i kubki na kości do gry, kulki do gry, lotki, misie
pluszowe, piłki do gier, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki,
maskotki, puzzle, koło do ruletki, sprzęt wędkarski stoły bilardowe
uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, szachownice, tarcze elektroniczne i strzelnicze, wędki, zabawki, zabawki
edukacyjne, zabawki i gry elektroniczne, żetony do gier, 35 usługi
reklamowe i ogłoszeniowe, wydawanie materiałów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz poprzez sieci komputerowe, zwłaszcza Internet-zabawek, artykułów zabawkowych
i gier, agencje importowo-eksportowe.
(111) 257588
(220) 2012 03 20
(210) 398335
(151) 2013 06 21
(441) 2012 07 02
(732) CANAL+CYFROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KREW Z KRWI
(510), (511) 09 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, telewizory, radia,
komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne,
gry komputerowe i telewizyjne, kasety, płyty CD, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, broszury, prospekty, druki, książki, plakaty, kalendarze, komiksy, papier, materiały piśmienne, wyroby z papieru, ołówki,
kredki, materiały szkolne i do malowania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, usługi
zarządzania działalnością gospodarczą, usługa obsługi menedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu produkcją telewi-
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zyjną i filmową, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania holdingami, usługi marketingowe, usługi w zakresie produkcji audycji i filmów reklamowych,
usługi w zakresie badania opinii rynku, usługi prowadzenia centrum
informacyjnego polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących towarów, usług i wydarzeń, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, prenumerata czasopism, pośrednictwo handlowe, 37 usługi
instalowania analogowych i cyfrowych dekoderów i urządzeń do
odbioru przekazu telewizyjnego; usługi montowania, instalowania,
konserwacji i naprawy urządzeń służących do produkcji telewizyjnej
i filmowej, 38 usługi stacji telewizyjnych i radiowych, przekazywanie
głosu i obrazu jakąkolwiek techniką, w tym cyfrową, obsługa przekazu fonicznego, transmitowanie obrazu i dźwięku, kodowanie i dekodowanie sygnałów dźwiękowych i wizualnych, rozpowszechnianie
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej dla abonentów, w tym
programów kodowanych, kinematograficznych, usług typu płatne
seanse filmowe polegające na dystrybuowaniu i rozprowadzaniu
programów telewizyjnych, video na życzenie polegające na możliwości wirtualnego wypożyczania filmów i programów telewizyjnych,
usługi wykonywane za pomocą łączy telewizji kablowej, naziemnej,
satelitarnej, cyfrowej polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu,
wysyłaniu i transmisji informacji, dźwięku, obrazu, 41 usługi w zakresie organizowania, nagrywania, montażu, rozpowszechniania i tworzenia nazw audycji radiowych i telewizyjnych polegające na kreowaniu nazw, imprez informatycznych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie konkursów, konferencji i kongresów, wystaw i targów
w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi wydawnicze; usługi w zakresie
wypożyczania aparatury i sprzętu kinematograficznego, odbiorników radiowych i telewizyjnych; najem i wypożyczanie dekoderów
i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowanych, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(111) 257589
(220) 2012 03 21
(210) 398338
(151) 2013 05 23
(441) 2012 07 02
(732) „BARTEX”-BARTOL SPÓŁKA JAWNA, Paproć, PL.
(540) POLGOL
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 257590
(220) 2012 03 21
(210) 398352
(151) 2013 04 24
(441) 2012 07 02
(732) PIECHACZEK KRZYSZTOF NOVA, Turza Śląska, PL.
(540) WENINGER
(510), (511) 19 boazeria niemetalowa, drewno budowlane, deski,
drewno na profile, drzwi nie metalowe, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, okładziny drewniane, stolarka okienna
niemetalowa, parkiety, panele podłogowe nie metalowe, podłogi
niemetalowe, płyty drzwiowe nie metalowe, profile nie metalowe, listwy niemetalowe, 20 meble, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt
niemetalowy do drzwi, okien, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w wyspecjalizowanych sklepach, sieciach sklepów detalicznych, hurtowniach oraz on-line w sklepach internetowych: paneli
podłogowych, desek, elementów wykończeniowych, drzwi, okien,
mebli, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia, organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą (również na zasadach franszyzy) dotyczącą prowadzenia wyspecjalizowanych sklepów i sieci
sklepów detalicznych z towarami ujętymi w klasie 19 i 20.
(111) 257591
(220) 2012 03 21
(210) 398405
(151) 2013 05 07
(441) 2012 07 02
(732) BARANOWICZ OLGIERD PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE KOB, Gdańsk, PL.
(540) Spichlerz Smaków
(510), (511) 29 dżemy, grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, kompot, korniszony z jarzynami w occie, marmolada,
owoce konserwowane, pikle, przecier jabłkowy, sałatki warzywne,
smalec, składniki do przyrządzania zup, 30 keczup (sos), majonezy,
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miód, musztarda, 32 kwas chlebowy, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe, owoce (soki),
piwo, soki owocowe, soki warzywne.

(111) 257592
(220) 2012 03 21
(210) 398406
(151) 2013 04 23
(441) 2012 07 02
(732) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, granatowy, jasnoniebieski,
jasnozielony, jasnożółty, niebieski, pomarańczowy, zielony, złoty,
żółty
(531) 8.7.11, 9.1.10, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 majonezy; sosy, sosy przyprawowe, sosy do zimnych
mięs i wyrobów mięsnych, pasztetów, gotowanych jaj i jaj faszerowanych, sosy do sałatek-wszystkie wymienione sosy na bazie majonezu.
(111) 257593
(220) 2012 03 21
(151) 2013 04 23
(441) 2012 07 02
(732) GREGORSKI MACIEJ, Katowice, PL.
(540)

(210) 398413

Kolor znaku: biały, granatowy, żółty
(531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(510), (511) 12 wózki transportowe do ścieżek i materacy, wózki najazdowe na zeskoki lekkoatletyczne, garaże najazdowe na zeskoki
lekkoatletyczne; pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na
lądzie, w powietrzu lub wodzie; rowery, motorowery, skutery, motocykle, quady; części i osprzęt do ww. towarów, 20 materace, materace gimnastyczne, materace gimnastyczne antypoślizgowe, materace asekuracyjne, materace komorowe, materace pod przyrządy
gimnastyczne, materace do sportów walki, materace zapaśnicze, materace do ćwiczeń bez skoków, materace do ćwiczeń ze skakaniem,
materace amortyzujące spadanie-zeskoki, podstawy pod zeskoki
lekkoatletyczne, osłony konstrukcyjne materacowe ścian i słupów;
manekiny; meble, lustra, ramki obrazów; wyroby (nie ujęte w innych
klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych
surowców lub z tworzyw sztucznych, 27 maty, maty gimnastyczne,
maty do sportów walki, maty do sumo, maty zapaśnicze, maty do
sumo, maty na ring bokserski, maty gimnastyczne rolowane, maty
zeskokowe, maty gimnastyczne do ćwiczeń ze skakaniem, maty
gimnastyczne do ćwiczeń bez skoków, maty na stoki narciarskie,
maty asekuracyjne, wykładziny do gimnastyki artystycznej, podłoża
i podłogi elastyczne do gimnastyki i akrobacji sportowej oraz sportów walki; dywany, chodniki (kilimy), maty, materiały do pokrywania
podłóg, 28 gry i zabawki; artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte
w innych klasach; ścieżki akrobatyczne, ścieżki gimnastyczne, bloki
gimnastyczne, zeskoki, zeskoki gimnastyczne, zeskoki lekkoatletyczne, zeskoki narciarskie, ringi bokserskie, worki treningowe, przyrządy
gimnastyczne, przyrządy do gimnastyki.
(111) 257594
(220) 2012 03 23
(210) 398462
(151) 2013 06 24
(441) 2012 07 02
(732) EKOBUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) HIBISKUS
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, zwłaszcza
w aptekach stacjonarnych i internetowych towarów takich jak: produkty farmaceutyczne, leki, produkty i przyrządy medyczne, środki
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sanitarne do celów medycznych, produkty dietetyczne, suplementy
diety, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, kosmetyki, 44 usługi farmaceutyczne w zakresie leków niegotowych, recepturowych; porady w zakresie farmakologii.

(111) 257595
(220) 2012 03 23
(210) 398464
(151) 2013 06 24
(441) 2012 07 02
(732) ELPROSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) CodiProg
(510), (511) 09 nagrane programy komputerowe do programowania
systemów zabezpieczeń elektronicznych.
(111) 257596
(220) 2012 03 23
(210) 398465
(151) 2013 06 24
(441) 2012 07 02
(732) ELPROSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) ElproSys
(510), (511) 09 programy komputerowe i urządzenia do modyfikacji
elektronicznych sterowników pojazdów, programy komputerowe do
badań diagnostycznych samochodów (software ładowalny i nagrany), programatory pamięci szeregowych oraz pamięci mikrokontrolerów dla układów elektronicznych pojazdów, testery diagnostyczne
do diagnozy elektronicznych systemów samochodowych, 37 usługi
diagnostyczne i modyfikacji elektronicznych systemów samochodowych oraz ich serwis, 42 projektowanie urządzeń oraz programowanie komputerowe w zakresie diagnostyki oraz optymalizacji układów
elektronicznych pojazdów samochodowych, usługi projektowania
aparatury elektronicznej kontrolno-pomiarowej dla przemysłu motoryzacyjnego.
(111) 257597
(220) 2012 03 23
(210) 398469
(151) 2013 05 20
(441) 2012 07 02
(732) MIKOŁAJCZYK FILIP, Tychy, PL.
(540) ANIMALCITY
(510), (511) 35 sprzedaż internetowa (sprzedaż on-line) towarów
dla zwierząt, w tym karmy dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, akcesoria dla zwierząt, przybory pielęgnacyjne i kosmetyki, preparaty
ochronne, zabawki, transportery, klatki, domki, obroże, smycze, szelki, ubranka, preparaty ochronne, legowiska, książki o zwierzętach;
prowadzenie sklepu internetowego i sprzedaż wysyłkowa w/w artykułów, usługi w zakresie reklamy na stronach internetowych; zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów dla zwierząt pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach detalicznych
i hurtowych.
(111) 257598
(220) 2012 03 23
(210) 398495
(151) 2013 05 08
(441) 2012 07 02
(732) AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec, PL.
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, biały, brązowy, ciemnobrązowy, złoty
(531) 5.7.1, 26.1.5, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, esencje do produkcji napojów.
(111) 257599
(220) 2012 03 23
(210) 398518
(151) 2013 06 27
(441) 2012 07 02
(732) TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
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(540) TELEWIZJA TU I TAM
(510), (511) 09 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydaktycznych; urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazu; aparaty telefoniczne; magnetyczne i cyfrowe
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami; automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety;
sprzęt do przetwarzania danych, komputery, 38 usługi telekomunikacyjne; usługi w zakresie informacji o telekomunikacji; usługi w zakresie przesyłania informacji za pomocą sieci stacjonarnej, radiowej,
mobilnej, satelitarnej; usługi w zakresie transmisji satelitarnej; usługi w zakresie zapewniania dostępu do Internetu; usługi w zakresie
wypożyczania urządzeń do przesyłania informacji oraz urządzeń
telekomunikacyjnych; usługi w zakresie udostępniania informacji
o usługach telekomunikacyjnych oraz programach TV lub filmach,
41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania konkursów, wystaw i konferencji oraz szkoleń
związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem Internetu, usługi
w zakresie publikacji periodyków i druków, także w formie elektronicznej, usługi w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw,
usługi w zakresie organizowania gier z wykorzystaniem multimedialnych nośników audiowizualnych.
(111) 257600
(220) 2012 03 23
(210) 398531
(151) 2013 05 06
(441) 2012 07 02
(732) BIG CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) gate-to-information
(510), (511) 09 sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie komputerowe, systemy informatyczne wspomagające
zarządzanie firmą, programy komputerowe wspomagające zarządzanie i prowadzenie firmy, oprogramowanie komputerowe do
wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji,
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów, oprogramowanie do manipulowania danymi i dostosowywania ich do
wymagań klienta, do tworzenia raportów, do zarządzania przepływem zadań, do uzyskiwania dostępu, dystrybucji, zarządzania
i wyszukiwania informacji przechowywanych w bazach danych;
oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do katalogów z informacjami w komputerowych sieciach internetowych i intranetowych,
oprogramowanie do scalania danych; oprogramowanie do lokalizacji plików elektronicznych, tworzenia odnośników, wydzielania
danych, łączenia, integracji, przekształcania informacji; oprogramowanie do klasyfikacji i wyszukiwania, a także inteligentnej identyfikacji treści i ich łączenia; publikacje elektroniczne, 35 badania
rynku, badania rynku na polach systemów informatycznych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, informacje statystyczne w dziedzinie handlu i działalności
gospodarczej, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie plikami, udostępnianie baz danych, usługi analiz
rynkowych; usługi w zakresie doradztwa, w tym doradztwa specjalistycznego oraz pomocy w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie przetwarzania, pobierania i wtórnego wykorzystywania
danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz
danych i innych zbiorów informatycznych, 38 usługi telekomunikacyjne, przesyłanie informacji, gromadzenie i rozpowszechnianie
wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym Internet, usługi polegające na wyszukiwaniu, przeglądaniu, selekcjonowaniu,
dostarczaniu i przesyłaniu informacji, w szczególności informacji
tekstowych oraz obrazowych za pomocą komputera, doradztwo,
usługi konsultingowe i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, świadczone także przez sieci elektroniczne takie jak
Internet.
(111) 257601
(220) 2012 03 23
(151) 2013 05 06
(441) 2012 07 02
(732) BIG CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 398534
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.11.13, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
(510), (511) 09 sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie komputerowe, systemy informatyczne wspomagające zarządzanie firmą, programy komputerowe wspomagające zarządzanie
i prowadzenie firmy, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów, oprogramowanie do
manipulowania danymi i dostosowywania ich do wymagań klienta,
do tworzenia raportów, do zarządzania przepływem zadań, do uzyskiwania dostępu, dystrybucji, zarządzania i wyszukiwania informacji
przechowywanych w bazach danych; oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do katalogów z informacjami w komputerowych sieciach internetowych i intranetowych, oprogramowanie do scalania
danych; oprogramowanie do lokalizacji plików elektronicznych, tworzenia odnośników, wydzielania danych, łączenia, integracji, przekształcania informacji; oprogramowanie do klasyfikacji i wyszukiwania, a także inteligentnej identyfikacji treści i ich łączenia; publikacje
elektroniczne, 35 badania rynku, badania rynku na polach systemów
informatycznych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, informacje statystyczne w dziedzinie handlu i działalności gospodarczej, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
komputerowe zarządzanie plikami, udostępnianie baz danych, usługi analiz rynkowych; usługi w zakresie doradztwa, w tym doradztwa
specjalistycznego oraz pomocy w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie przetwarzania, pobierania i wtórnego wykorzystywania
danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz
danych i innych zbiorów informatycznych, 38 usługi telekomunikacyjne, przesyłanie informacji, gromadzenie i rozpowszechnianie
wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym Internet, usługi
polegające na wyszukiwaniu, przeglądaniu, selekcjonowaniu, dostarczaniu i przesyłaniu informacji, w szczególności informacji tekstowych oraz obrazowych za pomocą komputera, doradztwo, usługi
konsultingowe i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług,
świadczone także przez sieci elektroniczne takie jak Internet.
(111) 257602
(220) 2012 03 23
(151) 2013 05 06
(441) 2012 07 02
(732) BIG CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 398535

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.4.1, 26.4.12, 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 09 sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie komputerowe, systemy informatyczne wspomagające zarządzanie firmą, programy komputerowe wspomagające zarządzanie
i prowadzenie firmy, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów, oprogramowanie do
manipulowania danymi i dostosowywania ich do wymagań klienta,
do tworzenia raportów, do zarządzania przepływem zadań, do uzyskiwania dostępu, dystrybucji, zarządzania i wyszukiwania informacji
przechowywanych w bazach danych; oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do katalogów z informacjami w komputerowych sieciach internetowych i intranetowych, oprogramowanie do scalania
danych; oprogramowanie do lokalizacji plików elektronicznych, tworzenia odnośników, wydzielania danych, łączenia, integracji, przekształcania informacji; oprogramowanie do klasyfikacji i wyszukiwa-

Nr 11/2013

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nia, a także inteligentnej identyfikacji treści i ich łączenia; publikacje
elektroniczne, 35 badania rynku, badania rynku na polach systemów
informatycznych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, informacje statystyczne w dziedzinie handlu i działalności gospodarczej, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
komputerowe zarządzanie plikami, udostępnianie baz danych, usługi analiz rynkowych; usługi w zakresie doradztwa, w tym doradztwa
specjalistycznego oraz pomocy w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie przetwarzania, pobierania i wtórnego wykorzystywania
danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz
danych i innych zbiorów informatycznych, 38 usługi telekomunikacyjne, przesyłanie informacji, gromadzenie i rozpowszechnianie
wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym Internet, usługi
polegające na wyszukiwaniu, przeglądaniu, selekcjonowaniu, dostarczaniu i przesyłaniu informacji, w szczególności informacji tekstowych oraz obrazowych za pomocą komputera, doradztwo, usługi
konsultingowe i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług,
świadczone także przez sieci elektroniczne takie jak Internet.

(111) 257603
(220) 2012 03 23
(151) 2013 05 06
(441) 2012 07 02
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta, US.
(540)

(210) 398537

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, jasnozielony, ciemnozielony,
czarny
(531) 25.5.2, 26.4.2, 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 32 soki i napoje owocowe i warzywne.
(111) 257604
(220) 2012 03 27
(210) 398627
(151) 2013 05 07
(441) 2012 07 02
(732) BIOGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krupia Wólka, PL.
(540) MINIRUTIN JUNIOR
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność i napoje dietetyczne
do celów leczniczych, zioła lecznicze i do celów medycznych, witaminowe preparaty, odżywcze dodatki, płyny farmaceutyczne w nasączanych chusteczkach, 44 usługi medyczne.
(111) 257605
(220) 2012 03 27
(151) 2013 06 28
(441) 2012 07 02
(732) KWAŚNY KRZYSZTOF, Kolbuszowa, PL.
(540)
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oraz kontrolno-pomiarowych, monitorowanie systemów i instalacji
sygnalizacyjno-alarmowych oraz kontrolno-pomiarowych, montaż
i serwis instalacji przeciwpożarowych, oczyszczanie dróg, 39 usługi
konwojowania mienia szczególnej wartości i osób transportem kołowym, wodnym i lotniczym, 42 projektowanie systemów sygnalizacyjno-alarmowych oraz kontrolno-pomiarowych, projektowanie
instalacji przeciwpożarowych, usługi w zakresie utrzymywania na
rzecz osób trzecich witryn internetowych oferujących towary dotyczące ochrony mienia i osób, 45 agencje detektywistyczne, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób, usługi
ochrony mienia i osób, usługi detektywistyczne, monitoring systemów antywłamaniowych, bezpieczeństwa i przeciwpożarowych.

(111) 257606
(220) 2012 03 29
(210) 398748
(151) 2013 05 13
(441) 2012 07 02
(732) MAKSYMIUK PAWEŁ, Koszalin, PL.
(540) TEENZONE.PL
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 257607
(220) 2012 03 29
(151) 2013 07 05
(441) 2012 07 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Fashion Fragrance
(510), (511) 03 produkty kosmetyczne.

(210) 398751

(111) 257608
(220) 2012 03 30
(210) 398839
(151) 2013 04 30
(441) 2012 07 02
(732) ŚWIETLICKA-FÜLLNER MAŁGORZATA SARES, Sopot, PL.
(540) SOLEIL BOUTIQUE HÔTEL
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji;
usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków
rozrywki; organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji; usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów; usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów i kawiarni,
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich
dostawa.
(111) 257609
(220) 2012 03 30
(210) 398840
(151) 2013 04 30
(441) 2012 07 02
(732) ŚWIETLICKA-FÜLLNER MAŁGORZATA SARES, Sopot, PL.
(540)

(210) 398629

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.1.1, 27.1.6, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 doradztwo w sprawach organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo personalne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, outsourcing, pozyskiwanie personelu, rekrutacja personelu, dobór personelu, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, pośrednictwo pracy, pośrednictwo prac
zleconych i pracy czasowej, wykonywanie wszelkich prac biurowych
na rzecz innych przedsiębiorców, 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, mycie okien, instalowanie i serwisowanie urządzeń i systemów sygnalizacyjno-alarmowych

Kolor znaku: ciemnobrązowy, szary
(531) 1.3.2, 1.3.7, 26.4.4, 26.4.13, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji;
usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków
rozrywki; organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
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sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji; usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów; usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów i kawiarni,
przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich
dostawa.

(111) 257610
(220) 2012 03 30
(210) 398879
(151) 2013 05 06
(441) 2012 07 02
(732) KTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, pomarańczowy
(531) 5.1.3, 5.1.5, 24.1.10, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub na wodzie, pojazdy samochodowe oraz części do
nich, podwozia samochodowe, amortyzatory samochodowe, łańcuchy do samochodów, nadwozia, opony, przykrywy, maski silnika
do samochodów, 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, zamki i wkładki do drzwi
pojazdów, stacyjki do pojazdów,, regulatory napięcia do pojazdów;
sprężyny do pojazdów, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w tym sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej: urządzeń do
pojazdów, części samochodowych, akcesoriów samochodowych, kosmetyków samochodowych, dywaników samochodowych, 37 usługi
mycia samochodów, obsługa i naprawy samochodów, usługi stacji
obsługisamochodów, obsługa techniczna, naprawy i usługi pogwarancyjne pojazdówsamochodowych.
(111) 257611
(220) 2012 04 03
(210) 398993
(151) 2013 04 25
(441) 2012 07 16
(732) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG, Allschwil, CH.
(540) ZIVUTO
(510), (511) 05 preparaty farmaceutyczne i leki do leczenia chorób
i dysfunkcji sercowych i sercowo - naczyniowych.
(111) 257612
(220) 2012 04 03
(210) 399027
(151) 2013 07 03
(441) 2012 07 16
(732) DIEHL JACEK DCS COMPUTER CONSULTANTS GROUP,
Warszawa, PL.

Nr 11/2013

(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 09 programy komputerowe wspomagające zarządzanie
sprzedażą w postaci softwaru na nośniku i softwaru ładowalnego
poprzez sieć Internet, 42 udostępnianie poprzez sieć Internet uaktualnienia programów komputerowych wspomagających zarządzanie
sprzedażą.
(111) 257613
(220) 2012 04 04
(151) 2013 05 31
(441) 2012 07 16
(732) DAWAR SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540)

(210) 399059

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.1.1, 26.1.4, 26.11.1, 26.11.6, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu
obiektów infrastruktury sportowo rekreacyjnej przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, sprzedaż licencji praw
autorskich do projektów techniczno budowlanych architektoniczno-urbanistycznych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich budowli,
konstrukcji i towarów mających zastosowanie w budownictwie i/
lub infrastrukturze sportowej oraz wyposażeniu obiektów sportowo-szkoleniowych i rekreacyjnych pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub
hurtowni lub przez Internet oraz poprzez katalog wykorzystując
zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie prezentacji obiektów do sprzedaży i pomocy
przy sprzedaży, usługi promocyjne i marketingowe, usługi agencji
eksportowe i importowe, pomoc handlowa i techniczna w zakresie
organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, usługi w zakresie doradztwa
ekonomicznego w zakresie budownictwa obiektów infrastruktury
sportowej, 37 usługi w zakresie: budownictwa w tym obiektów infrastruktury sportowo rekreacyjnej, nadzoru budowlanego, realizacji
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na
budowie i/lub przygotowaniu obiektów infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług
instalacyjnych, naprawy obiektów infrastruktury sportowej, restauracji i konserwacji obiektów infrastruktury sportowej, budowania
obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne,
wykonywanie nawierzchni (naturalnych i sztucznych) dla obiektów
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, boisk wielofunkcyjnych oraz
placów zabaw, parków i ogrodów, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz i obiektów infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej.
(111) 257614
(220) 2012 04 04
(210) 399073
(151) 2013 04 24
(441) 2012 07 16
(732) KRAKLIO PAULINA AMORE&AMORE, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary
(531) 26.1.1, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.6
(510), (511) 14 wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi
nie ujęte w innych klasach; wyroby jubilerskie, biżuteria, naszyjniki,
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bransoletki, łańcuszki, breloczki, kolczyki, ozdoby, szpilki ozdobne,
kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne, imitacje drogich kamieni, biżuteria ze szkła sztrasowego, biżuteria komórkowa, kasetki
na biżuterię, 20 meble, lustra, ramy do obrazów, kasety drewniane
lub z tworzyw sztucznych; wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny,
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych
nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy; marynarki, spodnie, koszule, T-shirty, kamizelki, koszulki sportowe, odzież
ze skóry, odzież z imitacji skóry, stroje na maskaradę, stroje plażowe,
bielizna, rękawiczki, paski, paski do spodni, buty, półbuty, sandały,
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski do butów i obuwia,
czapki, berety, szale, chusty.

(111) 257615
(220) 2012 04 04
(210) 399079
(151) 2013 05 31
(441) 2012 07 16
(732) VOLTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łochowo, PL.
(540) INDUCTA
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, elektryczne lampy, lampy
oświetleniowe, oświetlenia (lampy), oświetlenie sufitowe.
(111) 257616
(220) 2012 04 04
(210) 399080
(151) 2013 05 31
(441) 2012 07 16
(732) VOLTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łochowo, PL.
(540) DETECTA
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, elektryczne lampy, lampy
oświetleniowe, oświetlenia (lampy), oświetlenie sufitowe.
(111) 257617
(220) 2012 04 05
(151) 2013 05 07
(441) 2012 07 16
(732) GMINA JAROCIN, Jarocin, PL.
(540)

(210) 399118

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 2.1.9, 16.1.16, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 16 papier, karton, wyroby z tych materiałów, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, torby do pakowania z papieru, albumy, afisze, plakaty, bloczki do pisania, foldery, akwarele, grafiki,
reprodukcje graficzne, atlasy, mapy geograficzne, przewodniki, wydawnictwa kartograficzne, plany, broszury, chorągiewki papierowe,
sztandary papierowe, czasopisma, periodyki, magazyny, dzienniki,
gazety, druki, emblematy, fotografie, kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, pocztówki, książki, zakładki do książek, nalepki,
nalepki reklamowe, odbitki, notesy, przybory do pisania, publikacje,
wydawnictwa, śpiewniki, skrypty, szyldy z papieru lub z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, znaczki pocztowe,
bilety komunikacji miejskiej, materiały piśmienne, artykuły biurowe,
wyroby papiernicze i introligatorskie, klisze drukarskie, ramki na fotografie, 20 gadżety reklamowe w postaci drobnych wyrobów (nie
ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, gipsu, rogu,
kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej,
sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, skrzynki
pocztowe niemetalowe i niemurowane, drzewce flagowe, stojaki do
wystawiania gazet, muszle, tablice na ogłoszenia, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklam, stoiska wystawowe, szyldy z drewna
lub tworzyw sztucznych, zawieszki na szyję stosowane m.in. do kluczy, identyfikatorów i telefonów komórkowych, 25 odzież, koszulki,
podkoszulki, T-shirty również z nadrukami okolicznościowymi i reklamowymi, chusty, szaliki, apaszki, krawaty, paski, szorty, szelki, kurtki,
polary, obuwie, nakrycia głowy, czapki, daszki do czapek, 35 usługi
w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, agencje reklamowe, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie
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giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów
handlowych i reklamowych, administrowanie wystawami, pokazami
i konkursami, promocja gospodarcza, promocja sprzedaży, usługi
promocji gospodarczej gminy i podmiotów powiązanych z gminą,
badania opinii publicznej i badania rynku, informacja o działalności
gospodarczej i handlowej, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej,
prasowej i internetowej, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo handlowe, usługi
w zakresie profesjonalnego zarządzania działalnością artystyczną,
usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, 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 menedżerskie, usługi w zakresie
kreowania wizerunku firm, usług i towarów, usługi w zakresie kreowania wizerunku gminy, w tym poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych przez Gminę i podmioty powiązane z Gminą
w związku z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary
i opakowania, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, festiwali, festiwali muzycznych, festiwali telewizyjnych, artystycznych,
kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, koncertów i związanych
z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na
kasetach i płytach CD i DVD, 41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie
imprez rozrywkowych, festiwali, festiwali telewizyjnych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów, estradowych, koncertów, widowisk multimedialnych, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub
laserów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie loterii, konkursów, turniejów, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, usługi studiów nagrań i studiów filmowych, produkcja
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów,
usługi obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej
i filmowej, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, publikowanie książek, wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, usługi
związane z organizacją wypoczynku, usługi wydawnicze, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach
kulturalnych, festiwalach telewizyjnych, rozrywkowych, naukowych,
edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku.

(111) 257618
(220) 2012 04 05
(151) 2013 05 07
(441) 2012 07 16
(732) NOWAK MARIAN, Grabowo, PL.
(540)

(210) 399119

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 5.5.22, 5.7.2, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 29 mleko i produkty nabiałowe, szczególnie sery, jaja.
(111) 257619
(220) 2012 04 06
(210) 399129
(151) 2013 06 25
(441) 2012 07 16
(732) American Axle & Manufacturing, Inc., Detroit, US.
(540) AAM
(510), (511) 07 części do silników pojazdów lądowych, a mianowicie
mechanizmy różnicowe, korbowody i stopy korbowodów, wałki wyj-
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ściowe, wałki zębate, wieńce zębate, przekładnie do przenoszenia
prędkości, 12 części do pojazdów lądowych, a mianowicie półosie,
samochodowe osie tylne, przednie pomocnicze wały napędowe,
przednie zawieszenie, odkuwki piast, przednie osie do półciężarówek, tylne osie do półciężarówek, tylne bębny hamulcowe, tylne
wały napędowe, drążki pośrednie, odkuwki czopów osi, stabilizatory,
mechanizmy zwrotnicze, gniazda drążków kierowniczych, przeguby
uniwersalne, jarzma uniwersalne oraz czopy uniwersalne, 40 wytwarzanie na zamówienie części samochodowych zgodnie ze zleceniem
i specyfikacją osób trzecich.

(111) 257620
(220) 2012 04 10
(210) 399176
(151) 2013 05 20
(441) 2012 07 16
(732) HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) INSTALINE
(510), (511) 01 plastyfikatory do zapraw, plastyfikatory do betonu, domieszki do zapraw, domieszki do betonu, dodatki do zapraw, dodatki
do betonu, barwniki do betonu produkty i półprodukty chemiczne dla
celów budowlanych, zaprawy cementowe, plastyfikatory, preparaty
do konserwacji cementu, preparaty do nadawania nieprzepuszczalności cementu, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł i cementu, żywice epoksydowe, środki do zmiękczania wody, kleje
do celów przemysłowych, 04 smary, oleje, 06 metalowe włazy i pokrywy do włazów, rury i kształtki metalowe, metalowe baseny kąpielowe,
kominki metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe
przewody instalacyjne, przewody wodociągowe, metalowe zawory
wodociągowe, klamry i zaciski metalowe, zbiorniki olejowe metalowe,
stelaże metalowe do mocowania ceramiki sanitarnej, metalowe korytka i kratki ściekowe, metalowe rynny i rury spustowe oraz osprzęt do
nich zawarty w tej klasie, metalowe obejmy, haki, pręty i szyny montażowe, 07 centralne odkurzacze, rozdrabniarki do odpadów i fekalii,
narzędzia z napędem hydraulicznym, elektrycznym i pneumatycznym,
pompy do wody i do ścieków, 08 narzędzia i przyrządy ręczne, 09 urządzenia pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne, kontrolne, sterujące,
przewody i układy automatyki przemysłowej, mierniki i wskaźniki ciśnieniowe, instrumenty pomiarowe, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki temperatury, zawory wzmacniające, komory dekompresyjne, baterie
słoneczne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, rękawice do ochrony przed ogniem i ochrony przed wypadkami, kombinezony do ochrony przed ogniem i wypadkami, obuwie zabezpieczające przed ogniem i wypadkami, kaski ochronne, maski
ochronne, filtry do masek, okulary ochronne, urządzenia i przyrządy:
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne; urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe
i kontrolno-sterujące; urządzenia do sterowania dla urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, chłodniczych, kotłowni i instalacji CO.; urządzenia do kontroli i monitoringu temperatury, kontroli sprężu, kontroli
przepływu, kontroli czystości filtrów, szafy sterownicze, urządzenia automatyki przemysłowej; odzież ochronna, okulary ochronne, maski
ochronne; urządzenia do gaszenia ognia w tym gaśnice i agregaty gaśnicze, instalacje gaśnicze, tryskaczowe i zraszaczowe, urządzenia do
oddymiania, 11 armatura do instalacji wodnych i gazowych, armatura
do pieców, aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje do dystrybucji
wody, części do instalacji sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia i aparaty do uzdatniania wody, filtry do wody, hydranty, szafki
hydrantowe, urządzenia do oczyszczania ścieków, przydomowe
oczyszczalnie ścieków, odwodnienia, urządzenia do oczyszczania
i uzdatniania wody dla celów powszechnego użytku i celów specjalnych w tym: filtry, zmiękczacze, dechloratory, instalacje podłogowego
ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze wody grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego, 17 materiały, taśmy, tkaniny i zaprawy izolacyjne, złączki i zbrojenia do rur
niemetalowe, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, materiały
uszczelniające, ciepłochronne, mocujące, wodoszczelne, uszczelki,
osłony niemetalowe do rur, izolacyjne włókna z tworzyw sztucznych,
izolatory do rur, uszczelki do rur i armatury wodnej i gazowej, materiały izolacyjne, giętkie przewody niemetalowe, osłony niemetalowe do
rur, złączki do rur niemetalowe, materiały uszczelniające, substancje
do izolacji przeciwwilgociowej w budynkach, 19 niemetalowe materiały i konstrukcje budowlane, rury niemetalowe, kształtki kamionkowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, studzienki kanalizacyjne niemetalowe, niemetalowe przewody kominowe i wentylacyjne, rynny
niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, murowane i nie murowane, nie-
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metalowe baseny kąpielowe, niemetalowe przewody ciśnieniowe, niemetalowe obudowy i nasady kominkowe, stelaże niemetalowe do
mocowania ceramiki sanitarnej, niemetalowe korytka i kratki ściekowe, dachówki, papy, gonty, okna dachowe, 25 bielizna osobista, koszule męskie, bluzki, obuwie, odzież, ubrania, nakrycia głowy, 35 usługi
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: plastyfikatory do zapraw,
plastyfikatory do betonu, domieszki do zapraw, domieszki do betonu,
dodatki do zapraw, dodatki do betonu, barwniki do betonu produkty
i półprodukty chemiczne dla celów budowlanych, zaprawy cementowe, plastyfikatory, preparaty do konserwacji cementu, preparaty do
nadawania nieprzepuszczalności cementu, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł i cementu, żywice epoksydowe,
środki do zmiękczania wody, kleje do celów przemysłowych, smary,
oleje, metalowe włazy i pokrywy do włazów, rury metalowe, metalowe
baseny kąpielowe, kominki metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe przewody instalacyjne, przewody wodociągowe, metalowe zawory wodociągowe, klamry i zaciski metalowe, zbiorniki olejowe metalowe, stelaże metalowe do mocowania ceramiki sanitarnej,
metalowe korytka i kratki ściekowe, metalowe rynny i rury spustowe
oraz osprzęt do nich zawarty w tej klasie, metalowe obejmy, haki, pręty
i szyny montażowe, centralne odkurzacze, rozdrabniarki do odpadów
i fekalii, narzędzia z napędem hydraulicznym, elektrycznym i pneumatycznym, pompy do wody i do ścieków, narzędzia i przyrządy ręczne,
urządzenia pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne, kontrolne, sterujące, przewody i układy automatyki przemysłowej, mierniki i wskaźniki
ciśnieniowe, instrumenty pomiarowe, wskaźniki poziomu wody,
wskaźniki temperatury, zawory wzmacniające, komory dekompresyjne, baterie słoneczne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice do ochrony przed ogniem i ochrony
przed wypadkami, kombinezony do ochrony przed ogniem i wypadkami, obuwie zabezpieczające przed ogniem i wypadkami, kaski
ochronne, maski ochronne, filtry do masek, okulary ochronne, urządzenia i przyrządy: pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne; urządzenia
i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące; urządzenia do sterowania dla
urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, chłodniczych, kotłowni i instalacji CO.; urządzenia do kontroli i monitoringu temperatury, kontroli sprężu, kontroli przepływu, kontroli czystości filtrów, szafy sterownicze, urządzenia automatyki przemysłowej; odzież ochronna, okulary
ochronne, maski ochronne; urządzenia do gaszenia ognia w tym gaśnice i agregaty gaśnicze, instalacje gaśnicze, tryskaczowe i zraszaczowe, urządzenia do oddymiania, armatura do instalacji wodnych i gazowych, armatura do pieców, aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje
do dystrybucji wody, części do instalacji sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia i aparaty do uzdatniania wody, filtry do wody,
hydranty, szafki hydrantowe, urządzenia do oczyszczania ścieków,
przydomowe oczyszczalnie ścieków, odwodnienia, urządzenia do
oczyszczania i uzdatniania wody dla celów powszechnego użytku i celów specjalnych w tym: filtry, zmiękczacze, dechloratory, instalacje
podłogowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze
wody grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego; materiały, taśmy, tkaniny i zaprawy izolacyjne, złączki i zbrojenia
do rur niemetalowe, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, materiały uszczelniające, ciepłochronne, mocujące, wodoszczelne, uszczelki, osłony niemetalowe do rur, izolacyjne włókna z tworzyw sztucznych, izolatory do rur, uszczelki do rur i armatury wodnej i gazowej,
materiały izolacyjne, giętkie przewody niemetalowe, osłony niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, materiały uszczelniające, substancje do izolacji przeciwwilgociowej w budynkach, niemetalowe
materiały i konstrukcje budowlane, rury niemetalowe, kształtki kamionkowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, studzienki kanalizacyjne niemetalowe, niemetalowe przewody kominowe i wentylacyjne,
rynny niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, murowane i nie murowane, niemetalowe baseny kąpielowe, niemetalowe przewody ciśnieniowe, niemetalowe obudowy i nasady kominkowe, stelaże niemetalowe
do mocowania ceramiki sanitarnej, niemetalowe korytka i kratki ściekowe, dachówki, papy, gonty, okna dachowe, bielizna osobista, koszule męskie, bluzki, obuwie, odzież, ubrania, nakrycia głowy.

(111) 257621
(220) 2012 04 10
(210) 399178
(151) 2013 05 20
(441) 2012 07 16
(732) HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 01 plastyfikatory do zapraw, plastyfikatory do betonu, domieszki do zapraw, domieszki do betonu, dodatki do zapraw, dodatki
do betonu, barwniki do betonu produkty i półprodukty chemiczne dla
celów budowlanych, zaprawy cementowe, plastyfikatory, preparaty
do konserwacji cementu, preparaty do nadawania nieprzepuszczalności cementu, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł i cementu, żywice epoksydowe, środki do zmiękczania wody, kleje
do celów przemysłowych, 04 smary, oleje, 06 metalowe włazy i pokrywy do włazów, rury i kształtki metalowe, metalowe baseny kąpielowe,
kominki metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe
przewody instalacyjne, przewody wodociągowe, metalowe zawory
wodociągowe, klamry i zaciski metalowe, zbiorniki olejowe metalowe,
stelaże metalowe do mocowania ceramiki sanitarnej, metalowe korytka i kratki ściekowe, metalowe rynny i rury spustowe oraz osprzęt do
nich zawarty w tej klasie, metalowe obejmy, haki, pręty i szyny montażowe, 07 centralne odkurzacze, rozdrabniarki do odpadów i fekalii,
narzędzia z napędem hydraulicznym, elektrycznym i pneumatycznym,
pompy do wody i do ścieków, 08 narzędzia i przyrządy ręczne, 09 urządzenia pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne, kontrolne, sterujące,
przewody i układy automatyki przemysłowej, mierniki i wskaźniki ciśnieniowe, instrumenty pomiarowe, wskaźniki poziomu wody,
wskaźniki temperatury, zawory wzmacniające, komory dekompresyjne, baterie słoneczne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice do ochrony przed ogniem i ochrony przed wypadkami, kombinezony do ochrony przed ogniem
i wypadkami, obuwie zabezpieczające przed ogniem i wypadkami, kaski ochronne, maski ochronne, filtry do masek, okulary ochronne, urządzenia i przyrządy: pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne; urządzenia
i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące; urządzenia do sterowania dla
urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, chłodniczych, kotłowni i instalacji CO.; urządzenia do kontroli i monitoringu temperatury, kontroli sprężu, kontroli przepływu, kontroli czystości filtrów, szafy sterownicze, urządzenia automatyki przemysłowej; odzież ochronna, okulary
ochronne, maski ochronne; urządzenia do gaszenia ognia w tym gaśnice i agregaty gaśnicze, instalacje gaśnicze, tryskaczowe i zraszaczowe, urządzenia do oddymiania, 11 armatura do instalacji wodnych
i gazowych, armatura do pieców, aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje do dystrybucji wody, części do instalacji sanitarnych, instalacje
klimatyzacyjne, urządzenia i aparaty do uzdatniania wody, filtry do
wody, hydranty, szafki hydrantowe, urządzenia do oczyszczania ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, odwodnienia, urządzenia
do oczyszczania i uzdatniania wody dla celów powszechnego użytku
i celów specjalnych w tym: filtry, zmiękczacze, dechloratory, instalacje
podłogowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze
wody grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego, 17 materiały, taśmy, tkaniny i zaprawy izolacyjne, złączki i zbrojenia do rur niemetalowe, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach,
materiały uszczelniające, ciepłochronne, mocujące, wodoszczelne,
uszczelki, osłony niemetalowe do rur, izolacyjne włókna z tworzyw
sztucznych, izolatory do rur, uszczelki do rur i armatury wodnej i gazowej, materiały izolacyjne, giętkie przewody niemetalowe, osłony niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, materiały uszczelniające,
substancje do izolacji przeciwwilgociowej w budynkach, 19 niemetalowe materiały i konstrukcje budowlane, rury niemetalowe, kształtki
kamionkowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, studzienki kanalizacyjne niemetalowe, niemetalowe przewody kominowe i wentylacyjne,
rynny niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, murowane i nie murowane, niemetalowe baseny kąpielowe, niemetalowe przewody ciśnieniowe, niemetalowe obudowy i nasady kominkowe, stelaże niemetalowe
do mocowania ceramiki sanitarnej, niemetalowe korytka i kratki ściekowe, dachówki, papy, gonty, okna dachowe, 25 bielizna osobista, koszule męskie, bluzki, obuwie, odzież, ubrania, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: plastyfikatory do zapraw,
plastyfikatory do betonu, domieszki do zapraw, domieszki do betonu,
dodatki do zapraw, dodatki do betonu, barwniki do betonu produkty
i półprodukty chemiczne dla celów budowlanych, zaprawy cementowe, plastyfikatory, preparaty do konserwacji cementu, preparaty do
nadawania nieprzepuszczalności cementu, środki do konserwacji be-
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tonu, środki do konserwacji cegieł i cementu, żywice epoksydowe,
środki do zmiękczania wody, kleje do celów przemysłowych, smary,
oleje, metalowe włazy i pokrywy do włazów, rury metalowe, metalowe
baseny kąpielowe, kominki metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe przewody instalacyjne, przewody wodociągowe, metalowe zawory wodociągowe, klamry i zaciski metalowe, zbiorniki olejowe metalowe, stelaże metalowe do mocowania ceramiki sanitarnej,
metalowe korytka i kratki ściekowe, metalowe rynny i rury spustowe
oraz osprzęt do nich zawarty w tej klasie, metalowe obejmy, haki, pręty
i szyny montażowe, centralne odkurzacze, rozdrabniarki do odpadów
i fekalii, narzędzia z napędem hydraulicznym, elektrycznym i pneumatycznym, pompy do wody i do ścieków, narzędzia i przyrządy ręczne,
urządzenia pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne, kontrolne, sterujące, przewody i układy automatyki przemysłowej, mierniki i wskaźniki
ciśnieniowe, instrumenty pomiarowe, wskaźniki poziomu wody,
wskaźniki temperatury, zawory wzmacniające, komory dekompresyjne, baterie słoneczne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice do ochrony przed ogniem i ochrony
przed wypadkami, kombinezony do ochrony przed ogniem i wypadkami, obuwie zabezpieczające przed ogniem i wypadkami, kaski
ochronne, maski ochronne, filtry do masek, okulary ochronne, urządzenia i przyrządy: pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne; urządzenia
i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące; urządzenia do sterowania dla
urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, chłodniczych, kotłowni i instalacji CO.; urządzenia do kontroli i monitoringu temperatury, kontroli sprężu, kontroli przepływu, kontroli czystości filtrów, szafy sterownicze, urządzenia automatyki przemysłowej; odzież ochronna, okulary
ochronne, maski ochronne; urządzenia do gaszenia ognia w tym gaśnice i agregaty gaśnicze, instalacje gaśnicze, tryskaczowe i zraszaczowe, urządzenia do oddymiania, armatura do instalacji wodnych i gazowych, armatura do pieców, aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje
do dystrybucji wody, części do instalacji sanitarnych, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia i aparaty do uzdatniania wody, filtry do wody,
hydranty, szafki hydrantowe, urządzenia do oczyszczania ścieków,
przydomowe oczyszczalnie ścieków, odwodnienia, urządzenia do
oczyszczania i uzdatniania wody dla celów powszechnego użytku i celów specjalnych w tym: filtry, zmiękczacze, dechloratory, instalacje
podłogowego ogrzewania pomieszczeń, rury grzewcze, rozdzielacze
wody grzewczej oraz inny osprzęt do instalacji ogrzewania podłogowego; materiały, taśmy, tkaniny i zaprawy izolacyjne, złączki i zbrojenia
do rur niemetalowe, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, materiały uszczelniające, ciepłochronne, mocujące, wodoszczelne, uszczelki, osłony niemetalowe do rur, izolacyjne włókna z tworzyw sztucznych, izolatory do rur, uszczelki do rur i armatury wodnej i gazowej,
materiały izolacyjne, giętkie przewody niemetalowe, osłony niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, materiały uszczelniające, substancje do izolacji przeciwwilgociowej w budynkach, niemetalowe
materiały i konstrukcje budowlane, rury niemetalowe, kształtki kamionkowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, studzienki kanalizacyjne niemetalowe, niemetalowe przewody kominowe i wentylacyjne,
rynny niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, murowane i nie murowane, niemetalowe baseny kąpielowe, niemetalowe przewody ciśnieniowe, niemetalowe obudowy i nasady kominkowe, stelaże niemetalowe
do mocowania ceramiki sanitarnej, niemetalowe korytka i kratki ściekowe, dachówki, papy, gonty, okna dachowe, bielizna osobista, koszule męskie, bluzki, obuwie, odzież, ubrania, nakrycia głowy.

(111) 257622
(220) 2012 04 11
(210) 399270
(151) 2013 06 06
(441) 2012 07 16
(732) PENCONEK CZESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSLUGOWO-HANDLOWE KLINKIER BUD, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, biały
(531) 26.4.3, 26.4.10, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 19 wyroby kamieniarskie, materiały budowlane niemetalowe.
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 257623
(220) 2012 04 12
(151) 2013 06 24
(441) 2012 07 16
(732) TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 399299

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, żółty, jasnozielony,
ciemnozielony, niebieski, ciemnoniebieski, brązowy, czerwony,
zielony
(531) 26.2.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, reprodukcje graficzne,
mapy, kalendarze, katalogi, blankiety, bloki i bloczki do pisania, bloki rysunkowe, notatniki, zeszyty, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, kreda do pisania, kreda do znakowania,
materiały piśmienne, obsadki, rysiki, uchwyt do piór, pióra /artykuły biurowe/, pióra kulkowe, pióra wieczne, wkłady atramentowe do
piór, przyrządy do pisania, przybory do pisania /zestawy/, przybory
szkolne /artykuły piśmienne/, przybory do rysunków, tusz, rolki do
taśm barwiących, taśmy barwiące, preparaty służące do wymazywania, taśma przylepna, taśmy papierowe, ołówki, grafity do ołówków,
oprawy do ołówków, ołówki automatyczne, ołówki węglowe, pasta
do modelowania, pastele /kredki/, pędzle, naklejki adresowe, segregatory, segregatory na dokumenty, teczki, skoroszyty, obwoluty
i okładki papierowe na dokumenty, urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, papier filtracyjny, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania, aparatura i urządzenia do introligatorstwa
/sprzęt biurowy/, materiały do introligatorstwa, wyroby z kartonu,
karton z miazgi drzewnej /artykuły papiernicze/, rury z kartonu lub
tektury, materiały piśmienne, matryce, nalepki i naklejki /materiały
piśmienne/, materiały do nauczania /z wyjątkiem aparatów/, obrusy
papierowe, okładki i obwoluty /papiernictwo/, opakowania /artykuły
papiernicze/, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier
do pakowania, torby i koperty oraz woreczki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, taśmy z papieru, papier higieniczny, papier
toaletowy, papier listowy, papier do maszyn rejestrujących, papier
pakowy, papier pergaminowy, papier świecący, artykuły papiernicze, pielucho-majtki niemowlęce z papieru lub celulozy /jednorazowe/, aparaty i maszyny do powielania, przylepne materiały do celów
papierniczych lub do użytku domowego, pudełka kartonowe lub
papierowe, ręczniki papierowe, rolety papierowe, serwetki papierowe, szyldy z papieru lub z kartonu, torby na śmiecie z papieru lub
tworzyw sztucznych, taśmy papierowe, torebki papierowe /rożki/
w kształcie stożka.
(111) 257624
(220) 2012 04 12
(151) 2013 05 13
(441) 2012 07 16
(732) ZALEWSKA ANNA BOA, Warszawa, PL.
(540)

(210) 399310

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.5.1, 29.1.7
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], biżuteria, biżuteria komórkowa,
biżuteria ze szkła sztrasowego [imitacje drogich kamieni], bransoletki [biżuteria], bransoletki do zegarków, breloczki [biżuteria], breloczki do kluczy ozdobne, broszki [biżuteria], drut z metali szlachetnych
[biżuteria], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], ozdoby z bursztynu, ozdoby
ze srebra, zegarki na rękę.
(111) 257625
(220) 2012 04 13
(210) 399354
(151) 2013 05 20
(441) 2012 07 16
(732) METALPLAST KARO ZŁOTÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów, PL.
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(540)

Kolor znaku: czarny, szary, pomarańczowy, biały
(531) 7.3.11, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 06 okucia uchylno-rozwierane, okucia uchylne, okucia
rozwierane i okucia przesuwane oraz ich części do okien i drzwi balkonowych.
(111) 257626
(220) 2012 04 16
(210) 399391
(151) 2013 06 11
(441) 2012 07 30
(732) „COMES” SOKOŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Szydłowiec, PL.
(540) Orbita
(510), (511) 28 urządzenia i ich zestawy przeznaczone do montażu
na placach zabaw.
(111) 257627
(220) 2012 04 16
(210) 399397
(151) 2013 06 11
(441) 2012 07 30
(732) SAKTURA BRONISŁAW TISCALI, Koszalin, PL.
(540) Petainer
(510), (511) 09 pastuchy elektryczne dla zwierząt; pastuchy elektroniczne dla zwierząt; urządzenia elektroniczne służące do tresowania
zwierząt oraz do wyznaczania obszaru ich bytowania, 18 obroże treningowe dla zwierząt; obroże antyszczekowe dla psów.
(111) 257628
(220) 2012 04 16
(151) 2013 06 11
(441) 2012 07 30
(732) SAKTURA BRONISŁAW TISCALI, Koszalin, PL.
(540)

(210) 399398

(531) 3.1.8, 27.5.1
(510), (511) 09 pastuchy elektryczne dla zwierząt; pastuchy elektroniczne dla zwierząt; urządzenia elektroniczne służące do tresowania
zwierząt oraz do wyznaczania obszaru ich bytowania, 18 obroże treningowe dla zwierząt; obroże antyszczekowe dla psów .
(111) 257629
(220) 2012 04 16
(210) 399440
(151) 2013 06 26
(441) 2012 07 30
(732) KWIATY POLSKIE MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540)

Kolor znaku: żołty, zielony
(531) 26.1.1, 26.1.5, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa handlowego w tym także za
pośrednictwem Internetu w zakresie prowadzenia sprzedaży-detalicznej i hurtowej z kompleksową ofertą-umożliwiającej nabywcom
rozeznanie i zakup towarów: kosmetyki, produkty farmaceutyczne,
weterynaryjne i sanitarne, suplementy diet, odżywki, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, herbaty
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, urządzenia
i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, ciśnieniomierze (do badania ciśnienia krwi tętniczej), urządzenia do badania poziomu cukru, programy komputerowe, aparaty i instrumenty
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chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły
ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii; usługi
w zakresie reklamy, 41 usługi związane z wszelkimi formami edukacji,
44 prowadzenie klinik medycznych, lekarskich gabinetów specjalistycznych, prowadzenie porad w zakresie farmakologii, usługi w zakresie leków recepturowych.

(111) 257630
(220) 2012 04 16
(210) 399441
(151) 2013 06 26
(441) 2012 07 30
(732) KWIATY POLSKIE MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540)

2933

szkła kontaktowe, soczewki korekcyjne (optyka), soczewki optyczne,
szkła optyczne (optyka), oprawki do okularów, okulary (optyka), okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, etui
na okulary, 44 optyczne usługi.

(111) 257633
(220) 2012 04 16
(210) 399460
(151) 2013 06 28
(441) 2012 07 30
(732) PURATOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.5.1, 29.1.7
(510), (511) 30 piekarnicze i ciastkarskie półprodukty oraz produkty
finalne.
Kolor znaku: zielony, żółty, jasnozielony
(531) 24.13.1, 26.1.1, 26.1.5, 26.1.16, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 09 karty magnetyczne, karty z układem scalonym lub
mikroprocesorem, 16 afisze, plakaty, broszury, ulotki, formularze,
blankiety, druki, katalogi, książki gazety, czasopisma, plansze, tablice
ogłoszeniowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo
handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej i innych środków komunikacji w zakresie
towarów: kosmetyki, produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, suplementy diet, odżywki, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, herbaty lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, urządzenia i przyrządy pomiarowe
oraz kontrolne do celów medycznych, ciśnieniomierze (do badania
ciśnienia krwi tętniczej), urządzenia do badania poziomu cukru, programy komputerowe, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, 36 usługi emisji i obsługi kart
płatniczych oraz emisji i obsługi kart legitymujących osoby fizyczne
i prawne do udziału konkursach i loteriach, 41 usługi organizowania
oraz prowadzenia konkursów i loterii.
(111) 257631
(220) 2012 04 16
(151) 2013 06 28
(441) 2012 07 30
(732) TOMALA KRYSTIAN, Dziergowice, PL.
(540)

(111) 257634
(220) 2012 04 17
(210) 399463
(151) 2013 06 28
(441) 2012 07 30
(732) CHELLO CENTRAL EUROPE SRO., Prague, CZ.
(540) Film Café
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach; druki; materiały introligatorskie; fotografie; materiały piśmienne; kleje do materiałów piśmiennych lub do celów
domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie;
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach); czcionki
drukarskie; matryce, 38 usługi telekomunikacyjne, 41 nauczanie; organizacja szkoleń; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna.
(111) 257635
(220) 2012 04 19
(210) 399577
(151) 2013 05 14
(441) 2012 07 30
(732) LUVIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540)

(210) 399454

Kolor znaku: brązowy, czarny
(531) 26.11.3, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe w sprzedaży samochodów,
usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, również w sieci komputerowej, w tym w Internecie, 41 usługi polegające na publikowaniu tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, tłumaczenia książek oraz tekstów specjalistycznych,
42 usługi o charakterze operatorskim w sieci komputerowej polegające na prowadzeniuspecjalistycznego serwisu dedykowanemu zabytkowej motoryzacji: umieszczanieinformacji o zabytkowych samochodach, wywiady z właścicielami zabytkowych samochodów, relacje
z przeprowadzonych testów z jazdy tymi samochodami, wydarzenia
związane z zabytkowymi samochodami; usługi polegające na tworzeniu bazy wiedzy dotyczącej zabytkowych samochodów: słownika
pojęć, historii marek, opisy modeli, informacje o sprzedawcach.
(111) 257632
(220) 2012 04 16
(210) 399455
(151) 2013 06 28
(441) 2012 07 30
(732) ATS BALICKI, FLOREK SPÓŁKA JAWNA, Grzegorzów, PL.
(540) ATS.INFO.PL
(510), (511) 05 preparaty do czyszczenia szkieł kontaktowych,roztwory do szkieł kontaktowych, 09 szkła kontaktowe, pojemniczki na

(531) 1.13.15, 26.5.4, 26.5.22
(510), (511) 03 środki do pielęgnacji włosów (szampony, maski, odżywki), preparaty pielęgnacyjne, kosmetyki, liotony do celów kosmetycznych, preparaty do mycia, płyny do pielęgnacji włosów, szampony, 05 preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty do celów
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne.
(111) 257636
(220) 2012 04 20
(151) 2013 06 19
(441) 2012 07 30
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary, zielony
(531) 5.9.15, 27.5.1
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.

(210) 399610
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(111) 257637
(220) 2012 04 22
(151) 2013 04 29
(441) 2012 07 30
(732) VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 399649

(531) 27.5.1
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne; preparaty weterynaryjne;
suplementy diety; testy do diagnostyki chorób zwierząt, szczególnie
psów i kotów; preparaty do mycia zwierząt, 31 karma dla zwierząt
domowych, 44 usługi weterynaryjne; usługi w zakresie higieny i urody dla zwierząt; diagnostyka chorób zwierząt w szczególności chorób wirusowych.
(111) 257638
(220) 2012 04 20
(210) 399661
(151) 2013 04 18
(441) 2012 07 30
(732) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(531) 4.1.5, 26.4.2, 26.4.22, 26.13.25, 27.5.1, 27.5.1, 27.5.21
(510), (511) 30 gumy do żucia, gumy do żucia owocowe, gumy do żucia o smaku miętowym, gumy do żucia balonowe; należące do klasy
30 wyroby z gumą do żucia-wszystkie wymienione produkty nie do
celów medycznych, 32 piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, napoje
piwne i napoje niskoalkoholowe, brzeczka piwna, wyciągi z chmielu
do wytwarzania piwa; napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody
mineralne, wody gazowane i niegazowane; wody smakowe; lemoniady, oranżady; bezalkoholowe napoje na bazie miodu; napoje serwatkowe; napoje musujące; aperitify i koktajle bezalkoholowe; napoje
izotoniczne; napoje energetyzujące; soki, nektary i napoje owocowe,
wieloowocowe, warzywne, wielowarzywne oraz warzywno-owocowe i owocowo-warzywne; przecierowe soki i napoje owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne; soki i napoje, w tym przecierowe,
owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne z dodatkiem mikro
-i/lub makroelementów i/lub witamin; sorbety jako napoje; soki wysokosłodzone; produkty do wytwarzania napojów: wyciągi, esencje,
koncentraty, zaprawy i syropy; napoje instant zawarte w tej klasie;
proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących.
(111) 257639
(220) 2012 04 20
(210) 399665
(151) 2013 04 19
(441) 2012 07 30
(732) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(531) 4.1.5, 27.5.1, 27.5.21
(510), (511) 30 gumy do żucia, gumy do żucia owocowe, gumy do żucia o smaku miętowym, gumy do żucia balonowe; należące do klasy
30 wyroby z gumą do żucia-wszystkie wymienione produkty nie do
celów medycznych, 32 piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, napoje
piwne i napoje niskoalkoholowe, brzeczka piwna, wyciągi z chmielu
do wytwarzania piwa; napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody
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mineralne, wody gazowane i niegazowane; wody smakowe; lemoniady, oranżady; bezalkoholowe napoje na bazie miodu; napoje serwatkowe; napoje musujące; aperitify i koktajle bezalkoholowe; napoje
izotoniczne; napoje energetyzujące; soki, nektary i napoje owocowe,
wieloowocowe, warzywne, wielowarzywne oraz warzywno-owocowe i owocowo-warzywne; przecierowe soki i napoje owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne; soki i napoje, w tym przecierowe,
owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne z dodatkiem mikro
-i/lub makroelementów i/lub witamin; sorbety jako napoje; soki wysokosłodzone; produkty do wytwarzania napojów: wyciągi, esencje,
koncentraty, zaprawy i syropy; napoje instant zawarte w tej klasie;
proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących.

(111) 257640
(220) 2012 04 20
(210) 399671
(151) 2013 04 19
(441) 2012 07 30
(732) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(531) 4.1.5, 26.4.2, 27.5.1, 27.5.21
(510), (511) 30 gumy do żucia, gumy do żucia owocowe, gumy do żucia o smaku miętowym, gumy do żucia balonowe; należące do klasy
30 wyroby z gumą do żucia-wszystkie wymienione produkty nie do
celów medycznych, 32 piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, napoje
piwne i napoje niskoalkoholowe, brzeczka piwna, wyciągi z chmielu
do wytwarzania piwa; napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody
mineralne, wody gazowane i niegazowane; wody smakowe; lemoniady, oranżady; bezalkoholowe napoje na bazie miodu; napoje serwatkowe; napoje musujące; aperitify i koktajle bezalkoholowe; napoje
izotoniczne; napoje energetyzujące; soki, nektary i napoje owocowe,
wieloowocowe, warzywne, wielowarzywne oraz warzywno-owocowe i owocowo-warzywne; przecierowe soki i napoje owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne; soki i napoje, w tym przecierowe,
owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne z dodatkiem mikro
-i/lub makroelementów i/lub witamin; sorbety jako napoje; soki wysokosłodzone; produkty do wytwarzania napojów: wyciągi, esencje,
koncentraty, zaprawy i syropy; napoje instant zawarte w tej klasie;
proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących.
(111) 257641
(220) 2012 04 23
(151) 2013 06 05
(441) 2012 07 30
(732) WARELIS JACEK, Warzymice, PL.
(540)

(210) 399693

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 20 meble kuchenne, 35 reklama na rzecz osób trzecich:
publikacja tekstów reklamowych, reklama telewizyjna, radiowa i internetowa, badanie rynku i opinii publicznej, sondaże, aukcje publiczne; doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej; organizowanie kiermaszów, wystaw, targów
handlowych i reklamowych; kojarzenie kontrahentów handlowychposzukiwanie odbiorcy i dostawcy towarów; sprzedaż detaliczna,
hurtowa oraz poprzez stronę internetową towarów takich jak: mebli,
elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu oświetleniowego.
(111) 257642
(220) 2012 04 23
(151) 2013 06 05
(441) 2012 07 30
(732) WARELIS JACEK, Warzymice, PL.

(210) 399694
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(540) VERLANI
(510), (511) 20 meble kuchenne, 35 reklama na rzecz osób trzecich:
publikacja tekstów reklamowych, reklama telewizyjna, radiowa i internetowa, badanie rynku i opinii publicznej, sondaże, aukcje publiczne; doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej; organizowanie kiermaszów, wystaw, targów
handlowych i reklamowych; kojarzenie kontrahentów handlowychposzukiwanie odbiorcy i dostawcy towarów; sprzedaż detaliczna,
hurtowa oraz poprzez stronę internetową towarów takich jak: mebli,
elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu oświetleniowego.
(111) 257643
(220) 2012 04 25
(151) 2013 06 24
(441) 2012 07 30
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540)

(210) 399777

Kolor znaku: biały, złoty, ciemnoczerwony, szary
(531) 6.7.4, 7.1.1, 24.1.9, 24.1.13, 24.9.1, 24.13.1, 25.1.5, 26.11.3, 27.5.1,
29.1.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino, wino wieloowocowe.
(111) 257644
(220) 2012 04 25
(151) 2013 06 24
(441) 2012 07 30
(732) PARADISE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)

(210) 399780

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe-wina, 35 hasło reklamowe, informacja handlowa, reklama billboardowa, prasowa, telewizyjna,
radiowa, za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, kreowanie wizerunku firmy, towarów.
(111) 257645
(220) 2012 04 25
(210) 399788
(151) 2013 06 24
(441) 2012 07 30
(732) POLSKI LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, biały
(531) 16.3.25, 26.1.1, 26.1.10, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 32 tabletki musujące do sporządzania napojów, tabletki
musujące i napoje wzbogacone witaminami i mikroelementami, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące.
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(111) 257646
(220) 2012 04 25
(210) 399806
(151) 2013 06 21
(441) 2012 07 30
(732) DANIEL JANUSZ JMD DANIEL TECHNOLOGIE, Warszawa, PL.
(540) KLIK-SORB
(510), (511) 05 materiały opatrunkowe, materiały sanitarne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz przez Internet artykułów opatrunkowych i sanitarnych.
(111) 257647
(220) 2012 04 26
(210) 399809
(151) 2013 06 21
(441) 2012 07 30
(732) STARGARDZKA SZKOŁA WYŻSZA STARGARDINUM, Stargard
Szczeciński, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, jasnoniebieski
(531) 1.1.1, 2.1.8, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 16 książki, podręczniki, skrypty, gazety i czasopisma, informatory, adresatki, afisze, almanachy, plakaty, albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru,
bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki,
długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, temperówki,
wieczne pióra, chorągiewki papierowe, obwoluty, okładki papierowe
na dokumenty, segregatory, fotografie, ramki na fotografie, kalendarze, karty pocztowe, zakładki od książek, papier listowy, zszywki biurowe, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej naukowej oraz finansowej, usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą naukową oraz finansową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą
naukową oraz finansową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej naukowej oraz finansowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej naukowej
oraz finansowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej,
prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności
gospodarczej, badanie opinii publicznej, sprzedaż hurtowa i detaliczna książek, podręczników, gazet i czasopism, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu książek, podręczników, gazet i czasopism, 41 edukacja, usługi edukacyjne, usługi kształcenia w ramach
programów kierunkowych uczelni wyższych, kształcenie praktyczne,
informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, doradztwo zawodowe, usługi kształcenia na odległość, nauczanie korespondencyjne,
publikowanie tekstów i książek naukowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków o tematyce naukowej, obsługa oraz
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie
i obsługa imprez okolicznościowych oraz konkursów o charakterze
edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach naukowych, organizowanie obozów naukowych, ustanawianie i wręczanie nagród za
osiągnięcia naukowe.
(111) 257648
(220) 2012 04 26
(210) 399810
(151) 2013 06 21
(441) 2012 07 30
(732) SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM,
Szczecin, PL.
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 16 książki, podręczniki, skrypty, gazety i czasopisma, informatory, adresatki, afisze, almanachy, plakaty, albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru,
bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki,
długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, temperówki,
wieczne pióra, chorągiewki papierowe, obwoluty, okładki papierowe
na dokumenty, segregatory, fotografie, ramki na fotografie, kalendarze, karty pocztowe, zakładki od książek, papier listowy, zszywki biurowe, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej naukowej oraz finansowej, usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą naukową oraz finansową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą
naukową oraz finansową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej naukowej oraz finansowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej naukowej
oraz finansowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie
materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej,
prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalności
gospodarczej, badanie opinii publicznej, sprzedaż hurtowa i detaliczna książek, podręczników, gazet i czasopism, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu książek, podręczników, gazet i czasopism, 41 edukacja, usługi edukacyjne, usługi kształcenia w ramach
programów kierunkowych uczelni wyższych, kształcenie praktyczne,
informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, doradztwo zawodowe, usługi kształcenia na odległość, nauczanie korespondencyjne,
publikowanie tekstów i książek naukowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków o tematyce naukowej, obsługa oraz
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie
i obsługa imprez okolicznościowych oraz konkursów o charakterze
edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach naukowych, organizowanie obozów naukowych, ustanawianie i wręczanie nagród za
osiągnięcia naukowe.
(111) 257649
(220) 2012 04 26
(210) 399867
(151) 2013 06 27
(441) 2012 07 30
(732) SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12

Nr 11/2013

(510), (511) 35 usługi w zakresie organizowania i zarządzania programami pozyskiwania stałych klientów i programami utrzymywania relacji z klientami; organizowanie i obsługa targów, wystaw,
giełd, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze
rozrywkowym, o charakterze reklamowym, promocyjnym i lojalnościowym; usługi w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych;
usługi w zakresie reklamy i promocji; usługi w zakresie działalności
handlowej polegającej na kojarzeniu kontrahentów; usługi marketingowe, 41 usługi nauczania; prowadzenia szkoleń; organizowanie
imprez rekreacyjnych, integracyjnych i okolicznościowych.

(111) 257650
(220) 2012 04 27
(210) 399890
(151) 2013 06 27
(441) 2012 07 30
(732) KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 1.13.1, 1.13.15, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 12 balony, 16 koperty (art. piśmiennne), materiały drukowane, 25 koszulki, 35 plakaty reklamowe.
(111) 257651
(220) 2012 05 02
(151) 2013 07 05
(441) 2012 08 13
(732) MYSAKO SADRETTIN KOÇ, Tuszyn, PL.
(540)

(210) 400027

(531) 27.5.1
(510), (511) 18 odzież skórzana; teczki skórzane; torby skórzane,
24 bielizna kąpielowa, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy; bielizna
osobista.
(111) 257652
(220) 2012 05 02
(210) 400028
(151) 2013 07 05
(441) 2012 08 13
(732) KDC POMORZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoróżowy
(531) 1.15.15, 2.9.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 30 karmelki, wyroby żelowe, pomadki, czekolady, galaretki, praliny czekoladowe, inne wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, słodycze.
(111) 257653
(220) 2012 05 02
(210) 400031
(151) 2013 07 05
(441) 2012 08 13
(732) KORZENIOWSKI PIOTR ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY,
Stanisław Dolny, PL.
(540)

(531) 5.1.10, 24.3.1, 24.3.2, 24.3.7, 24.3.18, 27.5.1

Nr 11/2013
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(510), (511) 20 meble, meble biurowe, meble metalowe, meble
szkolne, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do mebli, biurka, fotele, kanapy, karnisze do zasłon, kołyski, kosze niemetalowe, kredensy,
krzesła, leżaki, łóżka, ławy, manekiny, materace, ramy do obrazów,
poduszki, regały, sofy, stoły, 25 obuwie dziecięce, obuwie męskie,
obuwie damskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, napiętki, buty
narciarskie, buty sznurowane, chodaki (buty), cholewki do obuwia,
espadryle, pantofle, klapki, w tym kąpielowe, paski do butów, wkładki do obuwia, sandały, obuwie sportowe, 28 gry planszowe, karty do
gry, kije bilardowe, kręgle, lalki, łyżworolki, latawce, łamigłówki, narty, narty wodne, ochraniacze ciała, piłki do gier, pluszowe zabawki,
rolki, wrotki, stoły bilardowe, szachy, układanki, zabawki.

(111) 257654
(220) 2012 05 02
(151) 2013 07 05
(441) 2012 08 13
(732) METALKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) KAMELOX
(510), (511) 06 drabiny metalowe.

(210) 400035

(111) 257655
(220) 2012 05 08
(151) 2013 06 24
(441) 2012 08 13
(732) Speed4 System AG, Zug, CH.
(540)

(210) 400104

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, czarny
(531) 2.1.8, 2.1.16, 18.7.1, 18.7.20, 21.3.1, 26.2.7, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 09 instalacje do pomiaru szybkości biegu na ustalonym
dystansie dla celów sportowych i rozrywkowych związanych z piłkarskimi dyscyplinami sportowymi, wraz z programami do wyliczania
i nagrywania, z wyłączeniem urządzeń stosowanych przy pływaniu,
sportach wodnych, piłce wodnej, siatkówce plażowej, triathlonie
i sportach z udziałem pływania, 41 usługi rozrywkowe i w zakresie
zajęć sportowych dotyczące szybkości biegu w sportowych dyscyplinach piłkarskich i biegowych, z wyłączeniem pływania, sportów
wodnych, piłki wodnej, siatkówki plażowej, triathlonu i sportów
z udziałem pływania, 42 wynajmowanie urządzeń do pomiaru szybkości biegu w sportowych dyscyplinach piłkarskich i bieganiu, z wyłączeniem pływania, sportów wodnych, piłki wodnej, siatkówki plażowej, triathlonu i sportów z udziałem pływania.
(111) 257656
(220) 2012 05 09
(151) 2013 07 04
(441) 2012 08 13
(732) Aventisub II Inc., Greenville, US.
(540) Nie prześpij najlepszej pogody
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne.

(210) 400193

(111) 257657
(220) 2012 05 09
(210) 400199
(151) 2013 06 06
(441) 2012 08 13
(732) TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: bordowy, czarny, biały
(531) 24.17.1, 26.1.1, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa międzynarodowych i krajowych imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, usługi reklamowe świadczone za pomocą radia, telewizji,
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prasy, Internetu, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, sprzedaż
artykułów spożywczych, przemysłowych, książek, katalogów, kalendarzy, czasopism, dystrybucja towarów przez Internet, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, kojarzenie
kontrahentów, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, badanie rynku i opinii publicznej, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, pozyskiwanie i gromadzenie informacji
w formie komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi
bazami danych, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia
działalności reklamowo-promocyjnej i wystawienniczej, gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczącej targów, pokazów, wystaw,
36 usługi w zakresie: wynajmowania powierzchni wystawienniczej,
pomieszczeń biurowych, dzierżawy nieruchomości, administrowania
nieruchomościami, pośrednictwa nieruchomości, działalności finansowej i ubezpieczeniowej, wycena wartości powierzchni wystawienniczej, biurowej i nieruchomości, 37 usługi w zakresie budowy i wyposażania: pawilonów, sklepów targowych oraz stoisk i boksów targowych,
39 działalność turystyczna, usługi związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi transportowe,
magazynowanie towarów, wypożyczanie samochodów, usługi biura
podróży, 41 organizowanie konkursów, seminariów, szkoleń, sympozjów, konferencji, imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, kulturalnych,
publikowanie książek, katalogów, biuletynów, tekstów i materiałów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, organizowanie
wystaw artystycznych, edukacyjnych, pokazów: mody, edukacyjnych,
produkcja i rozpowszechnianie filmów i nagrań: video i dźwiękowych
oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie tłumaczeń, 43 rezerwacje
hotelowe, rezerwacja kwater, wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje, sympozja, prowadzenie kawiarni, barów, hoteli, usługi kateringowe.

(111) 257658
(220) 2012 05 09
(210) 400200
(151) 2013 06 06
(441) 2012 08 13
(732) TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, bordowy, biały
(531) 24.17.1, 26.1.1, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa międzynarodowych i krajowych imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych
i reklamowych, usługi reklamowe świadczone za pomocą radia, telewizji, prasy, Internetu, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, sprzedaż
artykułów spożywczych, przemysłowych, książek, katalogów, kalendarzy, czasopism, dystrybucja towarów przez Internet, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, kojarzenie
kontrahentów, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji
handlowych, pośrednictwo handlowe, badanie rynku i opinii publicznej,
dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, pozyskiwanie i gromadzenie informacji w formie komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych,
doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności reklamowo-promocyjnej i wystawienniczej, gromadzenie i udostępnianie
informacji dotyczącej targów, pokazów, wystaw, 36 usługi w zakresie:
wynajmowania powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń biurowych,
dzierżawy nieruchomości, administrowania nieruchomościami, pośrednictwa nieruchomości, działalności finansowej i ubezpieczeniowej,
wycena wartości powierzchni wystawienniczej, biurowej i nieruchomości, 37 usługi w zakresie budowy i wyposażania: pawilonów, sklepów
targowych oraz stoisk i boksów targowych, 39 działalność turystyczna,
usługi związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie miejsc
parkingowych, usługi transportowe, magazynowanie towarów, wypo-
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życzanie samochodów, usługi biura podróży, 41 organizowanie konkursów, seminariów, szkoleń, sympozjów, konferencji, imprez rozrywkowych, rekreacyjnych, kulturalnych, publikowanie książek, katalogów,
biuletynów, tekstów i materiałów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line, organizowanie wystaw artystycznych, edukacyjnych, pokazów: mody, edukacyjnych, produkcja i rozpowszechnianie
filmów i nagrań: video i dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi
w zakresie tłumaczeń, 43 rezerwacje hotelowe, rezerwacja kwater, wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje, sympozja, prowadzenie
kawiarni, barów, hoteli, usługi kateringowe.

(111) 257659
(220) 2012 05 10
(151) 2013 06 05
(441) 2012 08 13
(732) BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

(210) 400231

Kolor znaku: czarny, granatowy, zielony, żółty, czerwony, niebieski
(531) 5.5.19, 5.5.20, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 09 kasy fiskalne, programy komputerowe: do fakturowania, wspomagające prowadzenie przedsiębiorstwa oraz zawierające
terminarze, 16 artykuły biurowe, formularze, druki, wzory dokumentów,
kalendarze, wizytówki, pieczątki, 35 usługi w zakresie reklamy i rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi doradztwa w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
oraz zarządzania personelem, informacja o działalności gospodarczej,
usługi w zakresie: księgowości, fakturowania, pozyskiwania i systematyzowania danych w komputerowych bazach danych, w zakresie
uzyskiwania zaświadczeń dotyczących ubezpieczeń i podatków oraz
odpisów dokumentów dotyczących osób prowadzących działalność
gospodarczą, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej i innych środków komunikacji w zakresie towarów: kasy
fiskalne, programy komputerowe: do fakturowania, wspomagające
prowadzenie przedsiębiorstwa oraz zawierające terminarze, artykuły
biurowe, formularze, druki, wzory dokumentów, kalendarze, wizytówki, pieczątki, 36 usługi bankowe, usługi bankowe przy użyciu urządzeń
elektronicznych i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie:
przyjmowania wkładów pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek,
prowadzenia operacji czekowych i wekslowych, wydawania kart płatniczych, dozorowania terminów operacji finansowych, nabywania
i zbywania wierzytelności pieniężnych, przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępniania skrytek sejfowych,
prowadzenia skupu i sprzedaży wartości dewizowych, pośrednictwa
w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, udzielania i potwierdzania gwarancji bankowych, emitowania
bankowych papierów wartościowych, przeprowadzania bankowych
rozliczeń pieniężnych, sprawdzania zdolności kredytowej, administrowania nieruchomościami, prowadzenia analiz finansowych, ubezpieczeniowe, doradztwa w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych,
wykonywania ekspertyz dla celów fiskalnych, faktoringu, prowadzenia
lokat kapitałowych, emisji i obsługi kart kredytowych, zarządzania majątkiem, pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, 38 łączność
telefoniczna, łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 42 usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich
i opracowywania wyszukiwarek internetowych, projektowanie stron
internetowych sklepów internetowych, usługi hostingu oraz pozycjonowania stron internetowych, rejestrowanie informacji o przedsiębiorcach na portalach informacyjnych społecznościowych, 45 poradnictwo
prawne, także poprzez Internet i infolinie.
(111) 257660
(220) 2012 05 10
(210) 400244
(151) 2013 04 26
(441) 2012 08 13
(732) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dr Witt Anti-nicotine Gum
(510), (511) 05 gumy do żucia do celów leczniczych; artykuły medyczne z gumą do żucia, 30 gumy do żucia, gumy do żucia owocowe,
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gumy do żucia o smaku miętowym, gumy do żucia balonowe; należące do klasy 30 wyroby z gumą do żucia - wszystkie wymienione
produkty nie do celów medycznych.

(111) 257661
(220) 2012 05 10
(210) 400245
(151) 2013 04 26
(441) 2012 08 13
(732) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dr Witt Energy Gum
(510), (511) 05 gumy do żucia do celów leczniczych; artykuły medyczne z gumą do żucia, 30 gumy do żucia, gumy do żucia owocowe,
gumy do żucia o smaku miętowym, gumy do żucia balonowe; należące do klasy 30 wyroby z gumą do żucia - wszystkie wymienione
produkty nie do celów medycznych.
(111) 257662
(220) 2012 05 10
(210) 400246
(151) 2013 04 26
(441) 2012 08 13
(732) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dr Witt Fit Gum
(510), (511) 05 gumy do żucia do celów leczniczych; artykuły medyczne z gumą do żucia, 30 gumy do żucia, gumy do żucia owocowe,
gumy do żucia o smaku miętowym, gumy do żucia balonowe; należące do klasy 30 wyroby z gumą do żucia - wszystkie wymienione
produkty nie do celów medycznych.
(111) 257663
(220) 2012 05 10
(210) 400247
(151) 2013 04 26
(441) 2012 08 13
(732) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dr Witt Immuno Gum
(510), (511) 05 gumy do żucia do celów leczniczych; artykuły medyczne z gumą do żucia, 30 gumy do żucia, gumy do żucia owocowe,
gumy do żucia o smaku miętowym, gumy do żucia balonowe; należące do klasy 30 wyroby z gumą do żucia - wszystkie wymienione
produkty nie do celów medycznych.
(111) 257664
(220) 2012 05 10
(210) 400248
(151) 2013 04 26
(441) 2012 08 13
(732) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dr Witt Anti stress Gum
(510), (511) 05 gumy do żucia do celów leczniczych; artykuły medyczne z gumą do żucia, 30 gumy do żucia, gumy do żucia owocowe,
gumy do żucia o smaku miętowym, gumy do żucia balonowe; należące do klasy 30 wyroby z gumą do żucia - wszystkie wymienione
produkty nie do celów medycznych.
(111) 257665
(220) 2012 05 10
(210) 400249
(151) 2013 04 26
(441) 2012 08 13
(732) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dr Witt Sexperience Gum
(510), (511) 05 gumy do żucia do celów leczniczych; artykuły medyczne z gumą do żucia, 30 gumy do żucia, gumy do żucia owocowe,
gumy do żucia o smaku miętowym, gumy do żucia balonowe; należące do klasy 30 wyroby z gumą do żucia - wszystkie wymienione
produkty nie do celów medycznych.
(111) 257666
(220) 2012 05 11
(210) 400271
(151) 2013 06 06
(441) 2012 08 13
(732) SKYDREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice, PL.
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 18.5.1, 26.3.7, 26.3.16, 27.5.1, 29.1.12
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży maszyn latających, statków powietrznych, samolotów, części i akcesoriów, sprzętu sportowego,
37 naprawy i usługi serwisowe statków powietrznych, samolotów,
sprzętu sportowego i rekreacyjnego, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, wynajem statków powietrznych i samolotów, transport lotniczy, hol szybowców, loty patrolowe i widokowe, przewóz osób, loty pokazowe, loty promocyjno
reklamowe, 41 usługi szkoleniowe, kształcenie, działalność sportowa
i kulturalna, działalność edukacyjna oraz udostępnianie sprzętu do
skoków spadochronowych, fotografowanie, usługi fotografii lotniczej.

(111) 257667
(220) 2012 05 11
(151) 2013 06 06
(441) 2012 08 13
(732) INTER-LERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kłecko, PL.
(540)

(210) 400288

Kolor znaku: biały, zielony, czarny, niebieski
(531) 7.3.11, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 19 drewno budowlane, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, budynki niemetalowe przenośne, drewno
na profile, drewno częściowo obrobione, budowlane materiały niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, pomosty prefabrykowane niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, ścianki
działowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, 37 budowa
i naprawy magazynów, budowa pawilonów i sklepów targowych,
budownictwo, nadzór budowlany, usługi dekarskie, budowa budynków inwentarskich, hal, wiat, magazynów, montaż konstrukcji
dachowych, 42 doradztwo budowlane, projektowanie budynków,
opracowywanie projektów technicznych, projektowanie konstrukcji
dachowych.
(111) 257668
(220) 2012 05 11
(210) 400289
(151) 2013 06 06
(441) 2012 08 13
(732) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, niebieski, szary, beżowy,
czarny, żółty, brązowy
(531) 2.1.12, 2.5.2, 2.5.5, 2.5.8, 16.3.15, 26.4.2, 26.4.6, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 16 podręczniki i materiały dydaktyczne do nauczania nauki języków obcych, książki, wydawnictwa, foldery, broszury, 28 zabawki, przyrządy gimnastyczne, gry planszowe, gry elektroniczne
inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, kukiełki, lalki, łamigłówki,
marionetki, modele pojazdów przeskalowane, piłki do gier, szachy,
tarcze strzelnicze, trampoliny, układanki, warcaby, zabawki ruchome,
zabawki sterowane radiem, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów do nauczania, sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów do
nauczania języków obcych, sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów do nauczania za pośrednictwem Internetu, sprzedaż detaliczna
i hurtowa materiałów do nauczania języków obcych, usługi w zakresie
badania rynku wydawnictw, w tym podręczników, usługi w zakresie
organizowania targów i wystaw o charakterze handlowym z zakresu
wydawnictw i materiałów do nauki języków obcych, organizowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi reklamowe, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji dotyczące tematyki nauczanie
języków obcych i kursów doszkalających, 42 usługi projektowania
oprogramowania komputerowego i instalowania oprogramowania
komputerowego, usługi związane z aktualizowaniem oprogramowania komputerowego, projektowanie programów komputerowych do
nauki języków obcych, projektowanie programowania dla sprzętu
komputerowego, telefonów, tabletów, smartfonów i innych, testo-
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wanie materiałów do nauki języków obcych, opracowywanie witryn
internetowych.

(111) 257669
(220) 2012 05 14
(151) 2013 05 31
(441) 2012 08 27
(732) PLL LOT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

(210) 400369

Kolor znaku: granatowy, biały, bordowy
(531) 3.7.7, 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie, prowadzenie punktów gastronomicznych, bary
szybkiej obsługi, snack-bary, kafeterie, bufety, kawiarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe.
(111) 257670
(220) 2012 05 14
(210) 400376
(151) 2013 06 05
(441) 2012 08 27
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US.
(540) MedExpecto
(510), (511) 03 mydła i pianki do rąk, 05 preparaty farmaceutyczne,
preparaty sanitarne do celów medycznych; substancje do zapobiegania, leczenia i łagodzenia kaszlu, przeziębień i innych zaburzeń
i dolegliwości układu oddechowego oraz podobnych dolegliwości,
wyroby cukiernicze do celów leczniczych, w tyra krople do gardła
i krople na kaszel, pastylki na ból gardła; inhalatory wypełnione preparatami farmaceutycznymi dla złagodzenia kaszlu, przeziębienia
oraz objawów grypy; środki przeciwbólowe działające miejscowo,
lecznicze maści i kremy, spraye do nosa i preparaty ułatwiających
oddychanie (przeciwobrzękowe); substancje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, 30 wyroby
cukiernicze nie do celów leczniczych, pastylki, gumy do żucia.
(111) 257671
(220) 2012 05 16
(210) 400440
(151) 2013 05 14
(441) 2012 08 27
(732) ENSILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bolesławiec, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski
(531) 1.15.24, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 19 elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
budynki niemetalowe przenośne, betonowe elementy budowlane.
(111) 257672
(220) 2012 05 16
(151) 2013 06 10
(441) 2012 08 27
(732) SUPADY MARIUSZ, Łódź, PL.
(540)

(210) 400466

Kolor znaku: czerwony, błękitny, zielony, czarny, biały, złoty, szary
(531) 1.3.2, 1.3.20, 1.15.24, 2.1.25, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
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(510), (511) 32 piwo; napoje piwne, wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe; napoje smakowe na bazie wody, napoje
owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) w tym wina owocowe, napoje zawierające wino, napoje winopodobne, fermentowane
napoje winopodobne, likiery, nalewki, nalewki owocowe, aperitify,
koktajle, wódki, napoje spirytusowe, wszystkie napoje alkoholowe,
wina gronowe, wyroby winiarskie.

(111) 257673
(220) 2012 05 16
(210) 400490
(151) 2013 05 14
(441) 2012 08 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) LOKATA PARZYSTA
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, 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 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, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi
doradztwa finansowego, udzielanie kredytów, usługi w zakresie
pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi
brokerskie, usługi powiernicze, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, informacja bankowa,
informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
leasing, faktoring, działalność deweloperska z zakresu budownictwa
mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, pośrednictwo, kupnosprzedaż nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami; pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych,
w szczególności obligacji, pobieranie i rozliczanie opłat za usługi
przedpłacone w zakresie doładowywania telefonów, zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, obrót czekowy
i wekslowy, operacje walutowe, obrót papierami wartościowymi.
(111) 257674
(220) 2012 05 16
(210) 400491
(151) 2013 05 14
(441) 2012 08 27
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) LOKATA NIEPARZYSTA
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, 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 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, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi
doradztwa finansowego, udzielanie kredytów, usługi w zakresie
pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi
brokerskie, usługi powiernicze, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, informacja bankowa,
informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
leasing, faktoring, działalność deweloperska z zakresu budownictwa
mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, pośrednictwo, kupnosprzedaż nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami; pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych,
w szczególności obligacji, pobieranie i rozliczanie opłat za usługi
przedpłacone w zakresie doładowywania telefonów, zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, obrót czekowy
i wekslowy, operacje walutowe, obrót papierami wartościowymi.
(111) 257675
(220) 2012 05 16
(210) 400492
(151) 2013 05 14
(441) 2012 08 27
(732) ZIELONA BUDKA (MIELEC) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
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(540)

Kolor znaku: biały, złoty, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
ciemnoniebieski, granatowy, fioletowy, jasnofioletowy,
ciemnofioletowy, ciemnoróżowy, czarny
(531) 5.7.8, 5.7.9, 8.1.18, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wyroby
cukiernicze i słodycze; lody, lody mleczne, lody sokowe, lody śmietankowe, lody wodne; desery lodowe, rolady lodowe, torty lodowe;
sorbety, sorbety lodowe, lody, desery lodowe, sorbety lodowe z dodatkami kawałków owoców, bakalii, galaretek owocowych, ciastek,
sosów; lody w proszku, preparaty do sporządzania lodów, środki wiążące do produkcji lodów; sosy do lodów i deserów; wafle do lodów,
ozdoby jadalne do lodów i deserów.
(111) 257676
(220) 2012 05 18
(210) 400609
(151) 2013 06 24
(441) 2012 08 27
(732) TYMBARK-MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Tymbark, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, czerwony, brązowy,
pomarańczowy, różowy, fioletowy, zielony, granatowy
(531) 5.7.7, 5.7.12, 5.7.18, 5.7.21, 5.7.24, 19.7.1, 19.7.16, 26.4.2, 27.5.1,
29.1.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje wieloowocowe, napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, napoje musujące, napoje
z witaminami, napoje z kawałkami owoców, napoje gazowane i niegazowane, napoje serwatkowe, tabletki do sporządzania napojów,
esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje z dodatkiem soków owocowych, syropy do sporządzania napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, aperitify bezalkoholowe, koktajle
bezalkoholowe,, nektary z miąższem, nektary, soki, soki przecierowe,
soki z błonnikiem, soki z miąższem, soki z kawałkami owoców, soki
owocowe, soki wieloowocowe, soki warzywno-owocowe, soki wielowarzywne do picia, soki wzbogacone witaminami, sok pomidorowy,
syropy owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe
ekstrakty owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana, sorbety w rozumieniu napojów, lemoniada, syropy do lemoniady.
(111) 257677
(220) 2012 05 18
(210) 400610
(151) 2013 06 24
(441) 2012 08 27
(732) TYMBARK-MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Tymbark, PL.
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(540)

(510), (511) 09 urządzenia i aparaty do odtwarzania dźwięku i obrazu, urządzenia i aparaty do nagrywania, transmisji i reprodukcji
dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem, gry przenośne, amplitunery, wzmacniacze, zestawy kina domowego, dekodery do odbioru telewizji cyfrowej, odtwarzacze i nagrywarki płyt DVD, odtwarzacze i nagrywarki płyt kompaktowych,
odtwarzacze MP3 i MP4, odtwarzacze kaset video, magnetofony,
gramofony, tunery, odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe, urządzenia do odbioru i dekodowania
sygnałów satelitarnych, anteny, głośniki i kolumny głośnikowe, szafki
na głośniki, płyty CD i DVD, kable audio-video do przesyłu dźwięku
i obrazu, wtyczki i gniazda elektryczne, wyłączniki elektryczne.

Kolor znaku: różowy, fioletowy, zielony, granatowy, brązowy,
pomarańczowy, czerwony, żółty, czarny, biały, srebrny
(531) 5.7.21, 5.7.24, 19.7.1, 19.7.16, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje wieloowocowe, napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, napoje musujące, napoje
z witaminami, napoje z kawałkami owoców, napoje gazowane i niegazowane, napoje serwatkowe, tabletki do sporządzania napojów,
esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje z dodatkiem soków owocowych, syropy do sporządzania napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, aperitify bezalkoholowe, koktajle
bezalkoholowe,, nektary z miąższem, nektary, soki, soki przecierowe,
soki z błonnikiem, soki z miąższem, soki z kawałkami owoców, soki
owocowe, soki wieloowocowe, soki warzywno-owocowe, soki wielowarzywne do picia, soki wzbogacone witaminami, sok pomidorowy,
syropy owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe
ekstrakty owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana, sorbety w rozumieniu napojów, lemoniada, syropy do lemoniady.

(111) 257681
(220) 2012 05 21
(210) 400627
(151) 2013 06 24
(441) 2012 08 27
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) MEDISPIRANT
(510), (511) 03 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 05 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do
celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, środki
odkażające, fungicydy, herbicydy, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi w szczególności salony fryzjerskie,
manicure, masaż, salony piękności, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi wizażu, usługi w zakresie korzystania z sauny i solariów, usługi
w zakresie higieny i urody dla zwierząt w szczególności zabiegi pielęgnacyjne zwierząt oraz pomoc weterynaryjna.

(111) 257678
(220) 2012 05 21
(210) 400617
(151) 2013 06 24
(441) 2012 08 27
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CUKROTEST
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii.
(111) 257679
(220) 2012 05 21
(210) 400618
(151) 2013 06 24
(441) 2012 08 27
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CUKROTEST SYSTEM
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii.
(111) 257680
(220) 2012 05 21
(210) 400625
(151) 2013 06 24
(441) 2012 08 27
(732) ARKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jawor, PL.
(540)

(531) 27.5.1

(111) 257682
(220) 2012 05 21
(210) 400635
(151) 2013 06 24
(441) 2012 08 27
(732) SEVENSPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszcz
Gdański, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 43 restauracje, usługi barowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 257683
(220) 2012 05 21
(210) 400666
(151) 2013 07 03
(441) 2012 08 27
(732) KROPIDŁOWSKI MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
KROPIDŁOWSKI, Kartuzy, PL.
(540) INTERIOR PARK
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, 42 dekoracja
wnętrz.
(111) 257684
(220) 2012 05 21
(210) 400669
(151) 2013 07 03
(441) 2012 08 27
(732) PEGZA SŁAWOMIR BMS BOGDMAR, Wieruszów, PL.
(540) STUDNICA
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko, produkty mleczne; oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, 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, 32 wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; sorbety;
napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe; soki warzywne;
syropy, esencje i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 257685
(151) 2013 07 03

(220) 2012 05 21
(441) 2012 08 27

(210) 400670
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(732) PEGZA SŁAWOMIR BMS BOGDMAR, Wieruszów, PL.
(540) STUDNICZANKA
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko, produkty mleczne; oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, 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, 32 wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; sorbety;
napoje owocowe, soki owocowe, nektary owocowe; soki warzywne;
syropy, esencje i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 257686
(220) 2012 05 21
(210) 400672
(151) 2013 07 03
(441) 2012 08 27
(732) PEGZA SŁAWOMIR BMS BOGDMAR, Wieruszów, PL.
(540) BAJECZNE-SNY
(510), (511) 20 wyroby stolarstwa meblowego, zestawy meblowe,
meble dziecięce, fotele, gabloty, etażerki proste i narożnikowe, kanapy, kredensy, krzesła, kojce dla dzieci, kolebki, kołyski, ławy, łóżka,
łóżeczka dla dzieci, materace do łóżek, półki, regały, skrzynie, kufry,
sofy, stoły, stoliki, szafy, szafki, taborety, toaletki, zagłówki, szuflady,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach i salonach, za
pośrednictwem Internetu w zakresie wyrobów stolarstwa meblowego, zestawów meblowych, mebli dziecięcych, foteli, gablot, etażerek
prostych i narożnikowych, kanap, kredensów, krzeseł, kojców dla
dzieci, kolebek, kołysek, ław, łóżek, łóżeczek dla dzieci, materacy do
łóżek, półek, regałów, skrzyni, kufrów, sof, stołów, stolików, szaf, szafek, taboretów, toaletek, zagłówków, szuflad, okładzin do mebli z surowców włókienniczych, okładzin do mebli z tworzyw sztucznych,
pokrowców ochronnych na meble, pokrowców na materace, narzut
na łóżka.
(111) 257687
(220) 2012 05 21
(210) 400673
(151) 2013 07 03
(441) 2012 08 27
(732) PEGZA SŁAWOMIR BMS BOGDMAR, Wieruszów, PL.
(540) BAJKOWE-SNY
(510), (511) 20 wyroby stolarstwa meblowego, zestawy meblowe,
meble dziecięce, fotele, gabloty, etażerki proste i narożnikowe, kanapy, kredensy, krzesła, kojce dla dzieci, kolebki, kołyski, ławy, łóżka,
łóżeczka dla dzieci, materace do łóżek, półki, regały, skrzynie, kufry,
sofy, stoły, stoliki, szafy, szafki, taborety, toaletki, zagłówki, szuflady,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach i salonach, za
pośrednictwem Internetu w zakresie wyrobów stolarstwa meblowego, zestawów meblowych, mebli dziecięcych, foteli, gablot, etażerek
prostych i narożnikowych, kanap, kredensów, krzeseł, kojców dla
dzieci, kolebek, kołysek, ław, łóżek, łóżeczek dla dzieci, materacy do
łóżek, półek, regałów, skrzyni, kufrów, sof, stołów, stolików, szaf, szafek, taboretów, toaletek, zagłówków, szuflad, okładzin do mebli z surowców włókienniczych, okładzin do mebli z tworzyw sztucznych,
pokrowców ochronnych na meble, pokrowców na materace, narzut
na łóżka.
(111) 257688
(220) 2012 05 22
(210) 400678
(151) 2013 07 03
(441) 2012 08 27
(732) CHI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CHAI orca caffé latte
(510), (511) 30 herbata, kawa, dodatki smakowe kawowe, napoje na
bazie kawy, substytuty kawy, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby
kakaowe, czekolada do picia, herbatniki, chleb, bułeczki, ciastka, preparaty zbożowe, czekolada, cykoria jako substytut kawy, wyroby cukiernicze, ciasteczka kruche, mrożony jogurt (lody spożywcze), lody,
lód, sorbety, herbatki ziołowe nie do celów leczniczych, herbatki
owocowe, naleśniki, ciasteczka, ciasta, kanapki, cukier, słodycze, tarty, gofry, 43 dostarczanie żywności i napojów, usługi restauracyjne,
usługi barów przekąskowych, usługi restauracji przygotowujących
żywność na wynos, usługi kawiarni, usługi kafeterii, usługi barów kawowych, usługi jadłodajni, usługi cateringowe.
(111) 257689
(220) 2012 05 22
(151) 2013 07 03
(441) 2012 08 27
(732) WAWSZCZAK SEBASTIAN, Gdynia, PL.
(540) starogdańskie

(210) 400688
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(510), (511) 32 piwo, wody mineralne, wody gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, syropy, brzeczka, napoje izotoniczne, woda
stołowa, woda sodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa.

(111) 257690
(220) 2012 05 22
(151) 2013 07 03
(441) 2012 08 27
(732) SŁOMKA PAULINA Q TIP, Warszawa, PL.
(540)

(210) 400695

(531) 26.1.4, 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1
(510), (511) 34 tytoń, papierosy, artykuły i przybory dla palaczy, gilzy
papierosowe, bibułka papierosowa, bloczki bibułki papierosowej, filtry do papierosów, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów,
papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych,
papierośnice, popielniczki dla palaczy, pojemniki na tytoń, woreczki
na tytoń, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy
tytoniu, zapałki.
(111) 257691
(220) 2012 05 22
(210) 400700
(151) 2013 07 03
(441) 2012 08 27
(732) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, różowy, biały, szary, jasnoszary
(531) 26.5.6, 26.13.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, wystawy handlowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych typu ulotki,
prospekty, druki, próbki, uaktualnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne, agencje reklamowe, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, obróbka tekstów, reklamy korespondencyjne, usługi impresariów w działalności artystycznej, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, 41 rozrywka w postaci
widowisk, organizowanie konkursów, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, produkcja filmów, publikowanie książek, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, sale koncertowe, usługi orkiestry, realizacja spektakli,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, informacje o imprezach rozrywkowych, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, wystawianie spektakli, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjum,
produkcja filmów na taśmach video, organizowanie konkursów piękności, rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie spektakli jako
impresariat, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
usługi kompozycji muzycznych, fotoreportaże, fotografowanie, nagrywanie filmów na taśmach video w zakresie filmowania, pisanie
tekstów, innych niż reklamowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, 43 kawiarnie, kafeterie działające jako bufety, restauracje,
restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi działające jako
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snack-bary, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, w tym
w szczególności na mityngi, narady.

(510), (511) 39 usługi transportowe, przewóz osób i rzeczy środkami
transportu samochodowego.

(111) 257692
(220) 2012 05 23
(151) 2013 07 05
(441) 2012 08 27
(732) Unilever N.V., Rotterdam, NL.
(540)

(111) 257695
(220) 2012 05 24
(210) 400833
(151) 2013 06 27
(441) 2012 08 27
(732) STACHOWICZ RYSZARD WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW
KREŚLARSKICH RYSTOR ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Osielsko, PL.
(540)

(210) 400764

(531) 24.13.22, 24.13.25, 26.1.1, 27.5.1
(510), (511) 03 detergenty; środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; preparaty do pielęgnacji tkanin; preparaty zmiękczające do tkanin; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania; mydła; dezodoranty do użytku osobistego; preparaty
do mycia rąk; chusteczki nasączone preparatami i substancjami do
czyszczenia i polerowania, 05 środki dezynfekujące; środki sanitarne; środki do likwidacji robactwa, owadów i szkodników; środki
grzybobójcze; środki zarodnikobójcze; środki bakteriobójcze; środki
pasożytobójcze; algicydy; środki owadobójcze; chwastobójcze; dezodoranty inne niż do użytku osobistego; odświeżacze do powietrza;
środki odstraszające owady.
(111) 257693
(220) 2012 05 24
(151) 2013 07 05
(441) 2012 08 27
(732) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem, PL.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.5.1, 29.1.1
(510), (511) 16 artykuły do pisania i kreśleń: cienkopisy, długopisy,
długopisy żelowe, flamastry, foliopisy, markery, ołówki automatyczne, pióra kulkowe, pisaki kreślarskie, zakreślacze, zestawy do pisania.
(111) 257696
(220) 2012 05 24
(210) 400835
(151) 2013 06 27
(441) 2012 08 27
(732) UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Krynica-Zdrój, PL.
(540)

(210) 400777

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski, brązowy, czarny, szary,
beżowy
(531) 2.1.1, 2.1.5, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 04 świece woskowe, zapachowe, choinkowe, 06 folie
aluminiowe, folie metalowe do zawijania i pakowania, 16 worki na
śmieci; woreczki oraz papier śniadaniowy; torebki oraz papier do gotowania/pieczenia, 17 folie/torebki do mrożonek oraz do gotowania/
pieczenia: z celulozy z surowców wtórnych, metalowe izolacyjne,
z tworzyw sztucznych, 21 ścierki do czyszczenia, zmywaki, druciaki
do mycia naczyń, rękawice do prac domowych, klamerki, gąbki do
celów domowych, gąbki do mycia ciała i masażu; torebki do wyciskania kremu przy dekoracji; torby izotermiczne; mopy; miotły, szczotki
do zamiatania, zmiotki; miski, miseczki; miski ze szkła; wiadra; szczotki do szorowania, mycia naczyń, misek klozetowych, do czyszczenia
pojemników, do butów.

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 9.1.10, 21.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje na
bazie miodu, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, lemoniady,
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe;
nektary owocowe, bezalkoholowe; pastylki do napojów gazowanych, preparaty do wytwarzania wody gazowanej, preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody mineralnej, soki
owocowe, soki warzywne, sok pomidorowy, sok jabłkowy, syropy do
napojów, woda gazowana, woda litowa, woda mineralna, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.
(111) 257697
(220) 2012 05 24
(210) 400836
(151) 2013 06 27
(441) 2012 08 27
(732) UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Krynica-Zdrój, PL.
(540)

(111) 257694
(220) 2012 05 24
(210) 400791
(151) 2013 07 01
(441) 2012 08 27
(732) ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI PRYWATNEGO TRANSPORTU CITY,
PLUS, NEPTUN TAXI, Gdańsk, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, żółty
(531) 2.1.22, 22.5.10, 26.1.1, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.14

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 9.1.10, 21.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje na
bazie miodu, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, lemoniady,
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe;
nektary owocowe, bezalkoholowe; pastylki do napojów gazowanych, preparaty do wytwarzania wody gazowanej, preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody mineralnej, soki
owocowe, soki warzywne, sok pomidorowy, sok jabłkowy, syropy do

2944

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

napojów, woda gazowana, woda litowa, woda mineralna, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.

(111) 257698
(220) 2012 05 24
(210) 400837
(151) 2013 06 27
(441) 2012 08 27
(732) ZYDORCZAK KONRAD P.P.H.U. KONPORT, Wrocław, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 1.15.23, 15.7.9, 26.1.1, 26.11.3, 26.11.21, 27.5.1, 27.5.21, 29.1.12
(510), (511) 03 materiały ścierne, 35 sprzedaż materiałów ściernych,
40 usługi ścierania i polerowania materiałów.
(111) 257699
(220) 2012 05 28
(210) 400940
(151) 2013 06 17
(441) 2012 09 10
(732) ŁOPATA BARTŁOMIEJ KETRAL CONSTRUCTION PARTS AND
EQUIPMENT, Rzeniszów, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, ciemnożółty, szary
(531) 15.1.1, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 07 chwytaki przeładunkowe, łyżki do koparek, łożyska,
napinacze, sprężyny, sprężyny z napinaczami, rolki jezdne, rolki
podtrzymujące, 12 gąsienice do pojazdów, płytki do gąsienic, kabiny pojazdów, koła pojazdów, kołpaki do kół pojazdów, łańcuchy
napędowe, prowadnice łańcucha, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy różnicowe do pojazdów lądowych,
podwozia pojazdów, przekładnie redukcyjne pojazdów lądowych,
35 prowadzenie punktów sprzedaży maszyn budowlanych, części
zamiennych i podzespołów do maszyn budowlanych, części zamiennych i podzespołów do koparek, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej
części zamiennych i podzespołów do maszyn budowlanych, prowadzenie sklepu internetowego z częściami zamiennymi i podzespołami do maszyn budowlanych, 37 usługi dotyczące napraw, remontów
i konserwacji maszyn budowlanych.
(111) 257700
(220) 2012 05 31
(210) 401084
(151) 2013 05 31
(441) 2012 09 10
(732) STOWARZYSZENIE FANATYCY WIDZEWA, Łódź, PL.
(540)
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(111) 257701
(220) 2012 05 31
(210) 401092
(151) 2013 05 31
(441) 2012 09 10
(732) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
i motocykli, wynajem i dzierżawa: samochodów osobowych i furgonetek, pozostałych pojazdów samochodowych, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, środków transportu lotniczego,
maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, naprawa i konserwacja sprzętu komunikacyjnego, maszyn, samochodów, samolotów, 39 transport lądowy, pasażerski, transport lotniczy, czartery,
usługi biur turystycznych, organizowanie podróży, przeprowadzki,
magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, konfekcjonowanie towarów, usługi agencji transportowych, usługi pocztowe i kurierskie,
dystrybucja gazet, czasopism, periodyków; usługi cargo, 41 usługi
nauczenia, kształcenia, szkolenia, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, szkoły z zakresu nauki jazdy i pilotażu, nauczanie oraz szkolenie personelu latającego,
personelu pokładowego oraz obsługi naziemnej, 43 hotele, motele,
restauracje, usługi gastronomiczne, usługi turystyczne, usługi pośredników turystycznych, agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, usługi w zakresie informacji
turystycznej.
(111) 257702
(220) 2012 05 31
(210) 401093
(151) 2013 05 31
(441) 2012 09 10
(732) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) LOT POLISH AIRLINES
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
i motocykli, wynajem i dzierżawa: samochodów osobowych i furgonetek, pozostałych pojazdów samochodowych, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, środków transportu lotniczego,
maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, naprawa i konserwacja sprzętu komunikacyjnego, maszyn, samochodów, samolotów, 39 transport lądowy, pasażerski, transport lotniczy, czartery,
usługi biur turystycznych, organizowanie podróży, przeprowadzki,
magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, konfekcjonowanie towarów, usługi agencji transportowych, usługi pocztowe i kurierskie,
dystrybucja gazet, czasopism, periodyków; usługi cargo, 41 usługi
nauczenia, kształcenia, szkolenia, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, szkoły z zakresu nauki jazdy i pilotażu, nauczanie oraz szkolenie personelu latającego,
personelu pokładowego oraz obsługi naziemnej, 43 hotele, motele,
restauracje, usługi gastronomiczne, usługi turystyczne, usługi pośredników turystycznych, agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, usługi w zakresie informacji
turystycznej.
(111) 257703
(220) 2012 06 01
(210) 401134
(151) 2013 07 04
(441) 2012 09 10
(732) ŚNIEGÓRSKI MACIEJ DANSPORT, Gliwice, PL.
(540) wiemy, o co biega
(510), (511) 25 obuwie, głównie obuwie sportowe, odzież sportowa
wyczynowa, treningowa, nakrycia głowy, głównie do uprawiania
dyscyplin sportowych i rekreacji, dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i przez Internet odzieży, obuwia,
sprzętu sportowego, w tym turystycznego, biwakowego i treningowego, książek, suplementów diety, środków medycyny sportowej
i akcesoriów turystycznych, badanie rynku, informacja handlowa,
zdobywanie i przetwarzanie informacji, pokazy towarów, reklamowanie, dystrybucja materiałów reklamowych.
(111) 257704
(220) 2012 06 01
(210) 401145
(151) 2013 07 04
(441) 2012 09 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) PARAIBUM
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne.

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, granatowy, złoty
(531) 1.1.1, 5.3.11, 6.7.4, 25.1.15, 26.4.2, 27.7.1, 29.1.15
(510), (511) 32 piwo.

(111) 257705
(151) 2013 07 04

(220) 2012 06 01
(441) 2012 09 10

(210) 401146
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(111) 257710
(220) 2012 06 05
(210) 401263
(151) 2013 06 24
(441) 2012 09 10
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DONEZIC
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne.

(732) SAFE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeptów, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, pomarańczowy, żółty
(531) 26.4.9, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 39 logistyka, spedycja, w tym spedycja morska, lotnicza,
drogowa, kolejowa, usługi kurierskie, usługi w zakresie dostarczania
towarów, usługi dostarczania paczek, usługi dostarczania paczek,
przesyłek oraz fracht oraz pośrednictwo frachtowe, usługi w zakresie
transportu w tym transport drogowy, lotniczy i morski, informacja
o transporcie, pośrednictwo w transporcie, przewóz samochodami
ciężarowymi, usługi pośrednictwa w składowaniu i magazynowaniu,
wynajem magazynów, pakowanie towarów, składowanie, magazynowanie.
(111) 257706
(220) 2012 06 01
(151) 2013 07 04
(441) 2012 09 10
(732) SZMIDT SPÓŁKA JAWNA, Ligota Piękna, PL.
(540)
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(210) 401148

Kolor znaku: szary, ciemnoszary
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 18 torebki, wyroby ze skóry i materiałów skóropodobnych, plecaki, torby podróżne, portfele, portmonetki, torby ze skóry, walizki oraz paski skórzane, 25 odzież, kostiumy, suknie, sukienki, spódnice, garsonki, płaszcze, palta, żakiety, marynarki, spodnie,
kurtki, kombinezony, swetry, bluzy, bluzki, koszule, odzież futrzana,
pelisy, peleryny, kostiumy kąpielowe, okrycia wełniane, pulowery,
szaliki, szale, nakrycia głowy, obuwie, sandały, pantofle, botki, galanteria i akcesoria obuwnicze, obuwie sportowe i obuwie plażowe,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich odzieży, butów, nakryć głowy
i towarów odzieżowych, umożliwiające dogodne oglądanie i nabywanie tych towarów przez Internet, prowadzenie sklepu internetowego oraz witryny internetowej oferujących odzież, obuwie i galanterię odzieżową, prowadzenie działalności importowo-eksportowej,
handlowej, hurtowej i detalicznej za pośrednictwem globalnej sieci
internetowej, a także wysyłkowej towarów z branży odzieżowej
i obuwniczej.
(111) 257707
(220) 2012 06 04
(210) 401197
(151) 2013 06 21
(441) 2012 09 10
(732) GFT GOLDFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Kinga Pienińska Wyśmienity Smak
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, gazowana,
woda stołowa, napoje owocowe, soki owocowe, preparaty do przygotowania napojów.
(111) 257708
(220) 2012 06 04
(210) 401234
(151) 2013 06 24
(441) 2012 09 10
(732) POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA-CENTERTEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SMART PLAN
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne.
(111) 257709
(220) 2012 06 05
(210) 401257
(151) 2013 06 24
(441) 2012 09 10
(732) WENDE KATARZYNA LAWENDOWO, Warszawa, PL.
(540) LAWENDOWO
(510), (511) 43 hotele i podobne obiekty zakwaterowania, obiekty
noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

(111) 257711
(220) 2012 06 05
(210) 401264
(151) 2013 07 02
(441) 2012 09 10
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Rozwijamy się w trosce o Twoje zdrowie
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, public relations, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych-ulotki, prospekty, druki, próbki, kreowanie
wizerunku firmy, usług, towaru.
(111) 257712
(220) 2012 06 05
(210) 401274
(151) 2013 06 21
(441) 2012 09 10
(732) COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, szary
(531) 24.17.25, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, edycja tekstów, ekonomiczne prognozy,
gromadzenia i wyszukiwania informacji o firmach, obróbka tekstów,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy,
powielanie dokumentów, pozyskiwanie danych do komputerowej
bazy danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przedstawicielstwa i konsultingu na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, przygotowywanie zeznań podatkowych,
publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych komputerowej bazy danych, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi porównywania cen, usługi przeglądu prasy, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie reklamowej powierzchni, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie
w działalności handlowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zestawienia statystyczne, 36 agencje badające zdolność kredytową,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, bankowość, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, działalność
finansowa, factoring, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, kredyty ratalne,
majątek nieruchomy, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe,
pożyczki, pożyczki pod zastaw, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe połączone
ze sprzedażą ratalną, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe,
wycena finansowa, wycena nieruchomości, wymiana walut, wzajemny fundusz inwestycyjny, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
38 agencje informacyjne, informacja o telekomunikacji, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji.
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(111) 257713
(220) 2012 06 05
(210) 401275
(151) 2013 06 21
(441) 2012 09 10
(732) COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, edycja tekstów, ekonomiczne prognozy,
gromadzenia i wyszukiwania informacji o firmach, obróbka tekstów,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy,
powielanie dokumentów, pozyskiwanie danych do komputerowej
bazy danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przedstawicielstwa i konsultingu na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, przygotowywanie zeznań podatkowych,
publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych komputerowej bazy danych, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi porównywania cen, usługi przeglądu prasy, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie reklamowej powierzchni, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie
w działalności handlowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zestawienia statystyczne, 36 agencje badające zdolność kredytową,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, bankowość, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, działalność
finansowa, factoring, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, kredyty ratalne,
majątek nieruchomy, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe,
pożyczki, pożyczki pod zastaw, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe połączone
ze sprzedażą ratalną, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe,
wycena finansowa, wycena nieruchomości, wymiana walut, wzajemny fundusz inwestycyjny, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
38 agencje informacyjne, informacja o telekomunikacji, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji.
(111) 257714
(220) 2012 06 05
(210) 401276
(151) 2013 06 21
(441) 2012 09 10
(732) COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 24.17.25, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, edycja tekstów, ekonomiczne prognozy,
gromadzenia i wyszukiwania informacji o firmach, obróbka tekstów,

Nr 11/2013

organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy,
powielanie dokumentów, pozyskiwanie danych do komputerowej
bazy danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przedstawicielstwa i konsultingu na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, przygotowywanie zeznań podatkowych,
publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych komputerowej bazy danych, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi porównywania cen, usługi przeglądu prasy, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie reklamowej powierzchni, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie
w działalności handlowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zestawienia statystyczne, 36 agencje badające zdolność kredytową,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, bankowość, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, działalność
finansowa, factoring, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, kredyty ratalne,
majątek nieruchomy, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe,
pożyczki, pożyczki pod zastaw, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe połączone
ze sprzedażą ratalną, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe,
wycena finansowa, wycena nieruchomości, wymiana walut, wzajemny fundusz inwestycyjny, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
38 agencje informacyjne, informacja o telekomunikacji, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji.

(111) 257715
(220) 2012 06 05
(210) 401277
(151) 2013 06 21
(441) 2012 09 10
(732) COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 26.1.1, 26.11.1, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, edycja tekstów, ekonomiczne prognozy,
gromadzenia i wyszukiwania informacji o firmach, obróbka tekstów,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy,
powielanie dokumentów, pozyskiwanie danych do komputerowej
bazy danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przedstawicielstwa i konsultingu na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, przygotowywanie zeznań podatkowych,
publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych komputerowej bazy danych, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi porównywania cen, usługi przeglądu prasy, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie reklamowej powierzchni, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie
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w działalności handlowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zestawienia statystyczne, 36 agencje badające zdolność kredytową,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, bankowość, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, działalność
finansowa, factoring, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, kredyty ratalne,
majątek nieruchomy, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe,
pożyczki, pożyczki pod zastaw, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe połączone
ze sprzedażą ratalną, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe,
wycena finansowa, wycena nieruchomości, wymiana walut, wzajemny fundusz inwestycyjny, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
38 agencje informacyjne, informacja o telekomunikacji, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie kanałów
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji.
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telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji.

(111) 257717
(220) 2012 06 05
(210) 401285
(151) 2013 06 21
(441) 2012 09 10
(732) TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

(111) 257716
(220) 2012 06 05
(210) 401278
(151) 2013 06 21
(441) 2012 09 10
(732) COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 10.5.17, 18.1.21, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, edycja tekstów, ekonomiczne prognozy,
gromadzenia i wyszukiwania informacji o firmach, obróbka tekstów,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy,
powielanie dokumentów, pozyskiwanie danych do komputerowej
bazy danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przedstawicielstwa i konsultingu na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, przygotowywanie zeznań podatkowych,
publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych komputerowej bazy danych, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi porównywania cen, usługi przeglądu prasy, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie reklamowej powierzchni, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie
w działalności handlowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zestawienia statystyczne, 36 agencje badające zdolność kredytową,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, bankowość, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, działalność
finansowa, factoring, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, kredyty ratalne,
majątek nieruchomy, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe,
pożyczki, pożyczki pod zastaw, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe połączone
ze sprzedażą ratalną, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe,
wycena finansowa, wycena nieruchomości, wymiana walut, wzajemny fundusz inwestycyjny, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
38 agencje informacyjne, informacja o telekomunikacji, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie kanałów

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, czarny, brązowy, szary,
niebieski
(531) 2.1.25, 2.9.1, 29.1.15
(510), (511) 09 aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki, obudowy
kolorowe, zestawy słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do
telefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty
telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające
w systemie telefonii komórkowej, 16 papier, karton i wyroby z tych
materiałów zawarte w tej klasie, druki; materiały introligatorskie; fotografie; materiały biurowe; materiały szkoleniowe i instruktażowe;
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 24 tekstylia i wyroby
włókiennicze nie ujęte w innych klasach, bielizna pościelowa, koce,
pledy, ręczniki, flagi, proporce, chorągiewki, 25 odzież, bielizna,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki; ozdoby choinkowe; sprzęt
i artykuły sportowe, gimnastyczne, siłowo-kulturystyczne nie ujęte
w innych klasach, 35 usługi z zakresu promocji, reklamy i marketingu,
również drogą on-line; usługi w zakresie sprzedaży następujących
towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki, obudowy kolorowe,
zestawy słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów
komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne
do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do
nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej; papier, karton i wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie, druki; materiały introligatorskie; fotografie; materiały
biurowe; materiały szkoleniowe i instruktażowe; materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania; tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, bielizna pościelowa, koce, pledy, ręczniki, flagi,
proporce, chorągiewki; odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy; gry
i zabawki; ozdoby choinkowe; sprzęt i artykuły sportowe, gimnastyczne, siłowo-kulturystyczne, 38 usługi telekomunikacyjne; usługi
w zakresie informacji o telekomunikacji; usługi w zakresie przesyłania
informacji; usługi w zakresie transmisji satelitarnej; usługi w zakresie
dostępu do Internetu; usługi w zakresie wypożyczania urządzeń do
przesyłania informacji oraz urządzeń telekomunikacyjnych; usługi
w zakresie udostępniania informacji oraz rezerwacji miejsc hotelo-
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wych, biletów, świadczone za pomocą telefonii komórkowej, satelitarnej, stacjonarnej.

(111) 257718
(220) 2012 06 05
(210) 401287
(151) 2013 06 21
(441) 2012 09 10
(732) TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
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(732) FABRYKA CUKIERKÓW „PSZCZÓŁKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, brązowy, czarny, zielony, żółty
(531) 21.1.25, 21.3.1, 21.3.17, 21.3.25, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki.
Kolor znaku: różowy, niebieski, czarny, biały, pomarańczowy,
szary
(531) 2.1.25, 2.9.25, 4.5.5, 16.3.13, 29.1.15
(510), (511) 09 aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki, obudowy
kolorowe, zestawy słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do
telefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty
telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające
w systemie telefonii komórkowej, 16 papier, karton i wyroby z tych
materiałów zawarte w tej klasie, druki; materiały introligatorskie; fotografie; materiały biurowe; materiały szkoleniowe i instruktażowe;
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 24 tekstylia i wyroby
włókiennicze nie ujęte w innych klasach, bielizna pościelowa, koce,
pledy, ręczniki, flagi, proporce, chorągiewki, 25 odzież, bielizna,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki; ozdoby choinkowe; sprzęt
i artykuły sportowe, gimnastyczne, siłowo-kulturystyczne nie ujęte
w innych klasach, 35 usługi z zakresu promocji, reklamy i marketingu,
również drogą on-line; usługi w zakresie sprzedaży następujących
towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, ładowarki, obudowy kolorowe,
zestawy słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów
komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne
do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do
nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej; papier, karton i wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie, druki; materiały introligatorskie; fotografie; materiały
biurowe; materiały szkoleniowe i instruktażowe; materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania; tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w innych klasach, bielizna pościelowa, koce, pledy, ręczniki, flagi,
proporce, chorągiewki; odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy; gry
i zabawki; ozdoby choinkowe; sprzęt i artykuły sportowe, gimnastyczne, siłowo-kulturystyczne, 38 usługi telekomunikacyjne; usługi
w zakresie informacji o telekomunikacji; usługi w zakresie przesyłania
informacji; usługi w zakresie transmisji satelitarnej; usługi w zakresie
dostępu do Internetu; usługi w zakresie wypożyczania urządzeń do
przesyłania informacji oraz urządzeń telekomunikacyjnych; usługi
w zakresie udostępniania informacji oraz rezerwacji miejsc hotelowych, biletów, świadczone za pomocą telefonii komórkowej, satelitarnej, stacjonarnej.
(111) 257719
(151) 2013 06 27

(220) 2012 06 09
(441) 2012 09 10

(210) 401385

(111) 257720
(220) 2012 06 15
(210) 401589
(151) 2013 06 24
(441) 2012 09 24
(732) OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Bierutów, PL.
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.3
(510), (511) 01 chemiczne środki dla rolnictwa, chemiczne środki
dla leśnictwa, chemiczne środki dla ogrodnictwa, gleba próchnicza,
humus, preparaty do konserwacji kwiatów, preparaty do użyźniania
gleby, podłoża do upraw bezgruntowych, produkty uboczne w produkcji ziaren zbóż do celów przemysłowych, środki do ochrony nasion, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 04 olej napędowy, paliwo
silnikowe, paliwo gazowe, 05 środki chwastobójcze, herbicydy, preparaty chemiczne do zwalczania mącznika zbożowego, preparaty
do tępienia myszy, pestycydy, produkty uboczne w produkcji ziaren
zbóż do celów medycznych, 31 nasiona, pasze, produkty uboczne
w procesie przeróbki ziaren zbóż na pasze dla zwierząt, karma dla
zwierząt, sadzonki, ziarna zbóż, zboże w ziarnach nieprzetworzone,
35 reklama wyrobów, badanie rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi sprzedaży
w sklepie, supermarkecie, hurtowni oraz przez Internet chemicznych
środków dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, środków ochrony
roślin, preparatów do regulacji wzrostu roślin, kwiatów, roślin, nasion, zboża i pasz dla zwierząt, ciągników rolniczych, maszyn rolniczych, urządzeń rolniczych i narzędzi rolniczych, płodów rolnych,
żywych zwierząt, drewna, materiałów budowlanych i dla instalacji
sanitarnych, usługi sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych, wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, farb i szkła, usługi sprzedaży
żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych; organizacja targów i wystaw w celach reklamowych lub
handlowych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach kredytowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych, usługi ubezpieczeniowe,
dzierżawa nieruchomości, dzierżawa gospodarstw rolnych, 43 usługi
gastronomiczne, restauracje, bary szybkiej obsługi, domy turystyczne, hotele, motele.
(111) 257721
(220) 2012 06 15
(210) 401590
(151) 2013 06 24
(441) 2012 09 24
(732) OSADKOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Bierutów, PL.
(540) OSD
(510), (511) 01 chemiczne środki dla rolnictwa, chemiczne środki
dla leśnictwa, chemiczne środki dla ogrodnictwa, gleba próchnicza,
humus, preparaty do konserwacji kwiatów, preparaty do użyźniania
gleby, podłoża do upraw bezgruntowych, produkty uboczne w pro-
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dukcji ziaren zbóż do celów przemysłowych, środki do ochrony nasion, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 04 olej napędowy, paliwo
silnikowe, paliwo gazowe, 05 środki chwastobójcze, herbicydy, preparaty chemiczne do zwalczania mącznika zbożowego, preparaty
do tępienia myszy, pestycydy, produkty uboczne w produkcji ziaren
zbóż do celów medycznych, 31 nasiona, pasze, produkty uboczne
w procesie przeróbki ziaren zbóż na pasze dla zwierząt, karma dla
zwierząt, sadzonki, ziarna zbóż, zboże w ziarnach nieprzetworzone,
35 reklama wyrobów, badanie rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi sprzedaży
w sklepie, supermarkecie, hurtowni oraz przez Internet chemicznych
środków dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, środków ochrony roślin, preparatów do regulacji wzrostu roślin, kwiatów, roślin, nasion,
zboża i pasz dla zwierząt, ciągników rolniczych, maszyn rolniczych,
urządzeń rolniczych i narzędzi rolniczych, płodów rolnych, żywych
zwierząt, drewna, materiałów budowlanych i dla instalacji sanitarnych, usługi sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych, wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego, farb i szkła, usługi sprzedaży żywności,
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych;
organizacja targów i wystaw w celach reklamowych lub handlowych,
43 usługi gastronomiczne, restauracje, bary szybkiej obsługi, domy
turystyczne, hotele, motele.

(111) 257722
(220) 2012 06 16
(210) 401594
(151) 2013 06 24
(441) 2012 09 24
(732) LIPIŃSKI KRZYSZTOF SALINARIUM, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, żółty
(531) 1.15.11, 5.7.10, 5.9.10, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa; dżemy,
kompoty; jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne;
napoje mleczne lub z przewagą mleka, mleko sojowe, kefir, jogurt,
napoje jogurtowe, bita śmietana, ser, tofu, wędliny, kiełbasy, flaki,
pasztety, krokiety, kiełbaski w cieście, rośliny strączkowe konserwowane, fasolka konserwowana, oliwki konserwowane, groszek
konserwowy, korniszony, grzyby konserwowane, sałatki warzywne,
sałatki owocowe, składniki do sporządzania zup, zupy, zupy jarzynowe, buliony, koncentraty na buliony, galaretki owocowe inne niż
słodycze, przekąski na bazie owoców, sałatki owocowe, galaretki
jadalne, galarety mięsne, pasty zawierające tłuszcz do kanapek,
żywność przygotowywana z ryb, potrawy rybne, placki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, mrożone dania gotowe z produktów
zawartych w tej klasie, 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; lód; czekolada,
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, kasze spożywcze, kukurydza prażona, płatki zbożowe, preparaty zbożowe, płatki
kukurydziane, płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, kanapki, bułki,
ciasta, ciasta mączne, makarony spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), pizze, spaghetti, kluski, placki, wyroby mączne z dodatkiem warzyw, wyroby mączne z dodatkiem owoców, makarony z dodatkiem
warzyw, produkty żywnościowe ze skrobii, muesli, pierogi, pierożki
ravioli, paszteciki, mięso zapiekane w cieście, sajgonki, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, tabule, tako, tarty z nadzieniem z jajek,
sera, boczku, itp., tarty z owocami, sushi, kapary, sosy do sałatek, sosy
mięsne, sosy do polewania deserów, galaretki owocowe (słodycze),
mrożone dania gotowe z produktów zawartych w tej klasie, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, bary szybkiej ob-
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sługi, kawiarnie, kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe,
stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
konstrukcji przenośnych zawarte w tej klasie.

(111) 257723
(220) 2012 06 18
(151) 2013 06 24
(441) 2012 09 24
(732) PETA WANDA P.P.U. METALPOL, Rumia, PL.
(540)

(210) 401607

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 18.3.21, 18.3.23, 18.3.25, 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie sprzedaży owoców i warzyw, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyrobów
tytoniowych, wyrobów farmaceutycznych, kosmetyków i artykułów
toaletowych, wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia, drobnych
wyrobów metalowych, szkła, książek, gazet, artykułów sportowych,
gier i zabawek, kwiatów i roślin, organizowanie wystaw handlowych
lub reklamowych, zarządzanie hotelami, 41 usługi w zakresie poprawiania kondycji fizycznej, usługi w zakresie działalności rekreacyjnej,
usługi informacji o rekreacji oraz informacji o imprezach rozrywkowych, usługi w zakresie działalności sportowej, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, organizowanie przyjęć i balów (część rozrywkowa), 43 usługi w zakresie
hoteli i moteli, usługi restauracyjne i cateringowe, usługi w zakresie
schronisk turystycznych, usługi w zakresie pół kempingowych, usługi w zakresie restauracji, barów, stołówek i innych placówek gastronomicznych, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 257724
(220) 2012 06 18
(210) 401610
(151) 2013 06 24
(441) 2012 09 24
(732) TORPOL MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) TORPOL
(510), (511) 37 usługi w zakresie budowy i napraw torów, dróg, wiaduktów, mostów, przepustów, usługi budowlane i remontowo-budowlane w zakresie budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego, usługi doradcze i konsultingowe dotyczące torów, dróg, mostów,
wiaduktów, budownictwa przemysłowego i komunalnego, 39 usługi w zakresie transportu ciężarowego, kolejowego i drogowego,
42 usługi projektowe dotyczące torów, dróg, mostów, wiaduktów,
budownictwa przemysłowego i komunalnego, usługi geodezyjne
i geologiczne.
(111) 257725
(220) 2012 06 19
(210) 401700
(151) 2013 07 04
(441) 2012 09 24
(732) AKO SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL.
(540) ICE DREAM
(510), (511) 07 maszyna-automat do produkcji lodów.
(111) 257726
(220) 2012 06 19
(210) 401701
(151) 2013 07 04
(441) 2012 09 24
(732) AKO SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL.
(540) AKO ICE DREAM
(510), (511) 07 maszyna-automat do produkcji lodów.
(111) 257727
(220) 2012 06 19
(210) 401713
(151) 2013 07 04
(441) 2012 09 24
(732) RYWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
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(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 37 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków i niemieszkalnych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych.
(111) 257728
(220) 2012 06 19
(210) 401720
(151) 2013 07 04
(441) 2012 09 24
(732) ASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Głubczyce, PL.
(540) Bo zaparcia potrzebują wsparcia
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne i inne środki lecznicze,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność suplementarna
do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, napoje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki
odżywcze do celów leczniczych; suplementy diety do celów leczniczych.
(111) 257729
(220) 2012 06 19
(210) 401721
(151) 2013 07 04
(441) 2012 09 24
(732) JIAROU SHANTOU REFINED DECI CO., LTD, Shantou City, CN.
(540)
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wych i turystycznych, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, bali na zlecenie osób trzecich, wynajmowanie sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny, 44 usługi
w zakresie opieki zdrowotnej, w tym rehabilitacji, usługi sanatoryjne,
usługi ośrodka wczasów zdrowotnych, rehabilitacyjnych i odnowy
biologicznej, usługi w zakresie pomocy medycznej, usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia i profilaktyki, usługi związane
z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, usługi
w zakresie fizjoterapii, jako zespołu metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce, w tym fizykoterapii, kinezyterapii i balneoterapii, usługi rekreacji ruchowej i terapii
naturalnej, usługi lecznicze para-medyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi stomatologiczne, usługi kosmetyczne, usługi
w zakresie salonów fryzjerskich, usługi w zakresie kąpieli leczniczych,
usługi w zakresie pielęgnacji urody, usługi związane ze zdrowiem,
higieną i medycyną estetyczną, usługi masażu zdrowotnego, relaksującego i pielęgnacyjnego, usługi prowadzenia solarium, sauny,
konsultacje dietetyczne, doradztwo w zakresie pielęgnacji zdrowia
i urody, usługi w zakresie kreowania wizerunku, stylizacji i kształtowania sylwetki.

(111) 257732
(220) 2012 06 20
(210) 401781
(151) 2013 07 04
(441) 2012 09 24
(732) ZAKŁADY MIĘSNE „MADEJ & WRÓBEL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540)

(531) 27.5.1
(510), (511) 03 perfumy, kosmetyki upiększające, olejki eteryczne,
pomadki do ust, preparaty do demakijażu, płyny do pielęgnacji włosów, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, wody toaletowe,
środki do czyszczenia zębów.
(111) 257730
(220) 2012 06 19
(210) 401728
(151) 2013 06 18
(441) 2012 09 24
(732) SÜDZUCKER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Żaden inny cukier nie jest tak słodki jak Królewski
(510), (511) 30 cukier, 35 usługi sprzedaży cukru.
(111) 257731
(220) 2012 06 20
(210) 401759
(151) 2013 06 19
(441) 2012 09 24
(732) SZEWCZYK LESZEK PENSJONAT WCZASOWO-LECZNICZY
MARGARETKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Brzezinki, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, zielony
(531) 5.5.4, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 43 usługi tymczasowego zakwaterowania w sanatoriach, pensjonatach, ośrodkach rekonwalescencji, hotelach, motelach, podczas obozów wakacyjnych, usługi rezerwacji miejsc pobytu
w pensjonatach, kwaterach prywatnych, ośrodkach kempingowych,
ośrodkach rekonwalescencji, sanatoriach w kraju i zagranicą, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi związane z prowadzeniem
barów, restauracji, restauracji samoobsługowych, kawiarni, kafeterii, eksploatacja terenów kempingowych, wypożyczanie namiotów,
usługi w zakresie prowadzenia sanatoriów, domów wypoczynko-

Kolor znaku: czerwony, niebieski, brązowy, biały
(531) 3.4.1, 3.4.2, 3.4.12, 3.4.18, 3.4.20, 6.19.1, 20.5.15, 25.1.1, 26.1.2,
27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna i ich przetwory, wyroby wędliniarskie, wędliny wieprzowe i mieszane z mięsem drobiowym, wołowym i dziczyzną, wędliny drobiowe, kiełbasy,mielonki, galarety, wędzonki.
(111) 257733
(220) 2012 06 20
(210) 401782
(151) 2013 07 04
(441) 2012 09 24
(732) OMNIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ciesz się domem, każdego dnia
(510), (511) 11 armatura, baterie łazienkowe i kuchenne, nogi do baterii łazienkowych, krany łazienkowe i kuchenne, umywalki i zlewozmywaki, sedesy i płuczki ustępowe oraz zbiorniki do nich, bidety, pisuary,
wanny łazienkowe wraz z wyposażeniem, wanny z hydromasażem,
brodziki, kabiny prysznicowe, kabiny z łaźnią parową, krzesełka prysznicowe wchodzące w wyposażenie kabiny prysznicowej, drzwi i ścianki prysznicowe, parawany nawannowe, instalacje do sauny, deszczownice do terapii światłem również z aromaterapią, instalacje sanitarne,
bojlery nie będące częściami maszyn, elektryczne ogrzewacze wody,
termy elektryczne i gazowe, piece łazienkowe, kotły centralnego
ogrzewania, kotły gazowe, grzałki do wody, urządzenia do filtrowania
wody, filtry wodne siatkowe mosiężne, rury z tworzyw sztucznych do
centralnego ogrzewania i instalacji wodnych, haki plastikowe, uchwyty
i spinki do mocowania do tych rur, syfony brodzikowe, wannowe, umywalkowe, bidetowe, korki umywalkowe i odwonienia liniowe, elementy
i instalacje do rozprowadzania wody pitnej i do celów sanitarnych oraz
do centralnego ogrzewania, zawory do regulacji poziomu w zbiornikach, zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych, zawory
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odpowietrzające, zawory termostatyczne, zawory wodne powrotne,
zespolone, rozdzielające i odcinające, armatura regulująca i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, dozowniki na środki dezynfekcyjne do
toalet, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, suszarki do włosów, elektryczne suszarki do bielizny, 19 płytki ceramiczne, kamienne i szklane, glazura, terakota, okładziny ścienne niemetalowe do kuchni i łazienek, 20 meble kuchenne, meble łazienkowe,
szafki łazienkowe, lustra, toaletki, krzesła do stosowania pod prysznic
lub w wannie, maty antypoślizgowe do wanien, maty wyjmowane
do zlewozmywaków, 21 dozowniki papieru toaletowego, uchwyty
na papier toaletowy, dozowniki na ręczniki papierowe i uchwyty na
ręczniki papierowe, mydelniczki i naczynia na mydło, dozowniki do
mydła, szczotki do misek klozetowych, wieszaki na ręczniki i ściereczki,
haczyki do zawieszania ręczników, suszarki do bielizny stojące lub wiszące, kubeczki wiszące do łazienek, kosze na śmieci, kosze na brudną
bieliznę, 35 pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, udzielanie
porad konsumentom, usługi importowo-eksportowe, grupowanie na
rzecz osób trzecich następujących towarów: termometrów, termostatów pokojowych, manometrów, wodomierzy, ciepłomierzy, wag
łazienkowych, armatur, baterii łazienkowych i kuchennych, nóg do
baterii łazienkowych, kranów łazienkowych i kuchennych, umywalek
i zlewozmywaków, sedesów i płuczek ustępowych oraz zbiorników do
nich, bidetów, pisuarów, wanien łazienkowych wraz z wyposażeniem,
wanien z hydromasażem, brodzików, kabin prysznicowych, kabin
z łaźnią parową, krzesełek prysznicowych wchodzące w wyposażenie kabiny prysznicowej, drzwi i ścianek prysznicowych, parawanów
nawannowych, instalacji do sauny, deszczownic do terapii światłem
również z aromaterapią, instalacji sanitarnych, bojlerów niebędących
częściami maszyn, elektrycznych ogrzewaczy wody, term elektrycznych i gazowych, pieców łazienkowych, kotłów centralnego ogrzewania, kotłów gazowych, grzałek do wody, urządzeń do filtrowania wody,
filtrów wodnych siatkowych mosiężnych, rur z tworzyw sztucznych
do centralnego ogrzewania i instalacji wodnych, haków plastikowych,
uchwytów i spinek do mocowania do tych rur, syfonów brodzikowych,
wannowych, umywalkowych, bidetowych, korków umywalkowych
i odwonień liniowych, elementów i instalacji do rozprowadzania wody
pitnej i do celów sanitarnych oraz do centralnego ogrzewania, zaworów do regulacji poziomu w zbiornikach, zaworów mieszalnikowych
do przewodów wodociągowych, zaworów odpowietrzających, zaworów termostatycznych, zaworów wodnych powrotnych, zespolonych,
rozdzielających i odcinających, armatur regulujących i zabezpieczających do urządzeń wodnych, dozowników na środki dezynfekcyjne do
toalet, suszarek łazienkowych do rąk montowanych przy umywalkach,
suszarek do włosów, elektrycznych suszarki do bielizny, płytek ceramicznych, kamiennych i szklanych, glazury, terakoty, okładzin ściennych niemetalowych do kuchni i łazienek, mebli kuchennych, mebli
łazienkowych, szafek łazienkowych, luster, toaletek, krzeseł do stosowania pod prysznic lub w wannie, mat antypoślizgowe do wanien, mat
wyjmowanych do zlewozmywaków, dozowników papieru toaletowego, uchwytów na papier toaletowy, dozowników na ręczniki papierowe i uchwytów na ręczniki papierowe, mydelniczek i naczyń na mydło,
dozowników do mydła, szczotek do misek klozetowych, wieszaków na
ręczniki i ściereczki, haczyków do zawieszania ręczników, suszarek do
bielizny stojących lub wiszących, kubeczków wiszących do łazienek,
koszy na śmieci, koszy na brudną bieliznę, wykładzin, mat i dywaników
łazienkowych, mat antypoślizgowych, w celu umożliwienia klientom
dogodnego zakupu tych towarów w punktach sprzedaży hurtowej
i detalicznej, z katalogu, w sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem
mediów elektronicznych.

(111) 257734
(220) 2012 06 25
(151) 2013 06 25
(441) 2012 10 08
(732) PACEK-BIENIEK AGATA, Lublin, PL.
(540)

(210) 401971

Kolor znaku: żółty, czerwony, niebieski, zielony, czarny, biały
(531) 26.1.1, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 41 usługi wypożyczania aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi informacji o edukacji, edukacja, usługi studiów
filmowych, fotografowanie, fotoreportaże, instruktaże, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, usługi organizowania i ob-
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sługi konferencji, usługi organizowania konkursów edukacyjnych i/
lub rozrywkowych, usługi publikowania książek, montaż taśm wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo jako filmowanie, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, produkcja filmów, produkcja filmów na taśmach wideo,
usługi produkcji programów radiowych i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia seminariów, usługi montażu taśm wideo,
telewizyjne programy rozrywkowe, usługi reporterskie, wypożyczanie
aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie aparatury
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych,
wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie sprzętu audio.

(111) 257735
(220) 2012 06 25
(210) 401980
(151) 2013 06 28
(441) 2012 10 08
(732) TORF CORPORATION-FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540)

(531) 26.11.2, 27.5.1
(510), (511) 03 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 257736
(220) 2012 06 27
(151) 2013 06 20
(441) 2012 10 08
(732) AQUAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police, PL.
(540)

(210) 402041

Kolor znaku: niebieski, biały, ciemnoniebieski, srebrny
(531) 7.1.3, 25.7.15, 25.7.20, 25.7.21, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 32 wody mineralne.
(111) 257737
(220) 2012 06 28
(151) 2013 07 05
(441) 2012 10 08
(732) MPL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice, PL.
(540)

(210) 402080

Kolor znaku: żółty
(531) 26.11.2, 26.11.8, 27.5.1, 29.1.2
(510), (511) 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi, bary sałatkowe,
kafeterie, kawiarnie, hotele, motele, pensjonaty, catering, restauracje, snack-bary, stołówki.
(111) 257738
(220) 2012 07 02
(210) 402431
(151) 2013 06 21
(441) 2012 10 08
(732) SOFTWARE MIND SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy
(531) 26.13.25, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.12
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(510), (511) 35 usługi w zakresie: badanie rynku, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzania zbiorami informatycznymi, 38 usługi w zakresie: poczta elektroniczna,
łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowych i obrazowej przy pomocy komputera, 42 usługi w zakresie:
analiza systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe dla
osób trzecich, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub programów, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie projektów technicznych.

(510), (511) 12 krzesełka bezpieczeństwa do przewożenia dzieci
w pojazdach, wózki dziecięce, rowerki dziecięce, rowery, 20 meble,
meble dla dzieci, lustra, ramki do obrazów, wyroby nie ujęte w innych
klasach z drewna, z korka, z trzciny, z wikliny, z tworzyw sztucznych,
24 bielizna pościelowa dla dzieci i niemowląt, bielizna kąpielowa
dla dzieci i niemowląt, koce, kocyki, moskitiery, pledy, poszwy, poszewki, ręczniki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy dla dzieci i dla
niemowląt, bielizna osobista dla dzieci, obuwie gimnastyczne, stroje
kąpielowe, kombinezony dla dzieci i dla niemowląt, piżamy, płaszcze
kąpielowe, rajstopy, rękawiczki, wyprawki dziecięce, stroje na maskaradę dla dzieci, 28 gry, zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu artykułów dla dzieci, takich jak; krzesełka bezpieczeństwa do
przewozu dzieci w pojazdach, wózki dziecięce, rowerki dziecięce, rowery, meble, ramki do obrazów, wyroby z drewna, z korka, z trzciny,
z wikliny, z tworzyw sztucznych, bielizna pościelowa dla dzieci, kocyki, koce, moskitiery, ręczniki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna
osobista dla dzieci, stroje na maskaradę, gry, zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne.

(111) 257739
(220) 2012 07 02
(210) 402437
(151) 2013 06 21
(441) 2012 10 08
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) Estivo
(510), (511) 30 melasa, syrop do celów spożywczych, syrop smakowy, syropy owocowe, syropy spożywcze, syropy z melasy, 32 syropy
do napojów.

(111) 257743
(220) 2012 09 27
(210) 405185
(151) 2013 06 27
(441) 2013 01 07
(732) MARTES SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) ELBRUS
(510), (511) 18 walizy i torby podróżne; torby; torby sportowe, podróżne i turystyczne; plecaki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy;
obuwie sportowe i turystyczne, odzież turystyczna, skarpety, odzież
sportowa, w tym: kurtki sportowe, spodnie narciarskie, czapki narciarskie, 28 gry i zabawki; artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte
w innych klasach.

(111) 257740
(220) 2012 07 02
(151) 2013 06 21
(441) 2012 10 08
(732) CUDNY GRZEGORZ BEWET, Pruszków, PL.
(540) Hard Killer
(510), (511) 05 preparaty do dezynsekcji.

(210) 402441

(111) 257741
(220) 2012 07 02
(151) 2013 06 21
(441) 2012 10 08
(732) GFT GOLDFRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)

(210) 402442

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, srebrny, zielony, brązowy,
różowy, pomarańczowy
(531) 2.3.1, 2.3.18, 5.1.3, 5.5.19, 5.5.20, 11.3.1, 24.7.1, 25.1.15, 27.5.1,
27.7.1, 29.1.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, gazowana,
woda stołowa, napoje owocowe, soki owocowe, preparaty do przygotowania napojów.
(111) 257742
(220) 2012 07 12
(210) 402867
(151) 2013 06 07
(441) 2012 10 22
(732) ALEXIS II E. I M. ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA, Reguły, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.5.1, 27.5.2, 29.1.12

(111) 257744
(220) 2010 06 11
(210) 371479
(151) 2013 07 04
(441) 2010 09 13
(732) Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, żółty, zielony, niebieski,
granatowy
(531) 24.7.1, 26.11.3, 29.1.15
(510), (511) 09 dyski nagrane, nośniki cyfrowe z nagraniami, optyczne nośniki informacji, magnetyczne nośniki informacji, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie baz danych, aplikacje i oprogramowanie biznesowe, publikacje elektroniczne, dyski kompaktowe, filmy na płytach DVD,
kasety wideo, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie
ujęte w innych klasach; oprawy, druki, dyplomy, książki, czasopisma,
gazety, publikacje, prospekty, plakaty, broszury, atlasy, mapy, reprodukcje graficzne, modele, makiety architektoniczne, pudełka kartonowe lub papierowe, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw
sztucznych, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, nie ujęte
w innych klasach, 35 usługi w zakresie reklamy, reklama telewizyjna,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, reklama billboardowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi badania
opinii publicznej, badanie rynku, sondaże, analizy rynkowe, prognozy ekonomiczne, informacja o działalności gospodarczej. informacje
statystyczne, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pomoc
przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej, public relations,
kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej i kulturalnej;
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowa-
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nie konkursów; organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów sympozjów, zjazdów; publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, instruktaże. informacje o edukacji, fotoreportaże.

(111) 257745
(220) 2010 08 25
(151) 2013 07 03
(441) 2010 12 06
(732) EMOI Ewa Suwińska, Grudziądz, PL.
(540)

(210) 374581

(531) 27.5.1
(510), (511) 25 kurtki, płaszcze, żakiety, spodnie, spódnice, sukienki,
kostiumy, garnitury.
(111) 257746
(220) 2010 11 03
(210) 377335
(151) 2013 07 10
(441) 2011 02 14
(732) CTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, PL.
(540) BigStick
(510), (511) 19 okładziny niemetalowe dla budownictwa, 27 tapety,
obicia ścienne nie z materiałów tekstylnych.
(111) 257747
(220) 2010 12 07
(210) 378671
(151) 2013 05 16
(441) 2011 03 14
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus e-rachunki
(510), (511) 09 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, 35 usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji
(komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych łub statystycznych oraz zarządzaniu
zbiorami informatycznymi; usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji handlowej o produktach
i usługach, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet
w odniesieniu do towarów i usług z branży telefonicznej, informacja
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, lokalizacji
obiektów, agencje informacji handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet umożliwiająca dostarczanie klientom informacji oraz otrzymywanie informacji od klientów; usługa polegająca
na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług
doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 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, 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
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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, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu konta poprzez telefon i Internet; usługi transmisji danych, nadawanie i odbiór
informacji, usługi łączenia ze światową siecią komputerową polegające na umożliwieniu: zlecenia umów ubezpieczeniowych, umów
kredytowych, umów bankowych, oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego; usługa polegająca na prezentacji ofert usług finansowych,
usług ubezpieczeniowych, usług internetowych w zakresie finansów
i ubezpieczeń, usług doradczych w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych; informacje finansowe i o usługach finansowych, informacja o ubezpieczeniach, 38 usługi telekomunikacyjne; usługi transmisji danych, nadawanie i odbiór informacji, usługi łączenia ze
światową siecią komputerową polegające na umożliwieniu: zlecenia
usług z branży telekomunikacyjnej, świadczenia usług z branży telekomunikacyjnej, zawierania umów z branży telekomunikacyjnej,
umów pośrednictwa z branży telekomunikacyjnej, umów kupnasprzedaży z branży telekomunikacyjnej, wykonywania umów z branży telekomunikacyjnej; 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 obra-
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zu; usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych; usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów
i innych urządzeń telekomunikacyjnych; informacja o telekomunikacji, usługach telekomunikacyjnych, elektronicznych i internetowych;
przesyłanie informacji; gromadzenie i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną
i Internet, agencje informacyjne w zakresie wiadomości i aktualności;
usługa polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych,
usług łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie
telekomunikacji; obsługa klientów w zakresie usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu sieci Internet; elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego
przyjmowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet; radio i telewizję; usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji i kształcenia; informacja o nauczaniu, kształceniu, rozrywce, działalności
sportowej i kulturalnej.

(111) 257748
(220) 2010 12 07
(210) 378673
(151) 2013 05 16
(441) 2011 03 14
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus e-rachunek
(510), (511) 09 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, 35 usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji
(komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych łub statystycznych oraz zarządzaniu
zbiorami informatycznymi; usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji handlowej o produktach
i usługach, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet
w odniesieniu do towarów i usług z branży telefonicznej, informacja
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, lokalizacji
obiektów, agencje informacji handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet umożliwiająca dostarczanie klientom informacji oraz otrzymywanie informacji od klientów; usługa polegająca
na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług
doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 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, 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
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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, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu konta poprzez telefon i Internet; usługi transmisji danych, nadawanie i odbiór
informacji, usługi łączenia ze światową siecią komputerową polegające na umożliwieniu: zlecenia umów ubezpieczeniowych, umów
kredytowych, umów bankowych, oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego; usługa polegająca na prezentacji ofert usług finansowych,
usług ubezpieczeniowych, usług internetowych w zakresie finansów
i ubezpieczeń, usług doradczych w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych; informacje finansowe i o usługach finansowych, informacja o ubezpieczeniach, 38 usługi telekomunikacyjne; usługi transmisji danych, nadawanie i odbiór informacji, usługi łączenia ze
światową siecią komputerową polegające na umożliwieniu: zlecenia
usług z branży telekomunikacyjnej, świadczenia usług z branży telekomunikacyjnej, zawierania umów z branży telekomunikacyjnej,
umów pośrednictwa z branży telekomunikacyjnej, umów kupnasprzedaży z branży telekomunikacyjnej, wykonywania umów z branży telekomunikacyjnej; 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 zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych; usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów
i innych urządzeń telekomunikacyjnych; informacja o telekomunikacji, usługach telekomunikacyjnych, elektronicznych i internetowych;
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przesyłanie informacji; gromadzenie i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną
i Internet, agencje informacyjne w zakresie wiadomości i aktualności;
usługa polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych,
usług łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie
telekomunikacji; obsługa klientów w zakresie usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu sieci Internet; elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego
przyjmowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet; radio i telewizję; usługa polegająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji i kształcenia; informacja o nauczaniu, kształceniu, rozrywce, działalności
sportowej i kulturalnej.

(111) 257749
(220) 2010 12 28
(210) 379455
(151) 2013 07 05
(441) 2011 04 11
(732) VELDACH NIEMCEWICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.4.4, 26.5.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 06 dachówki metalowe, pokrycia metalowe dachów,
rynny metalowe, drzwi metalowe, rury odpływowe metalowe, kolanka do rur odpływowych metalowych, futryny do drzwi metalową
okna metalowe, okna dachowe metalowe, osprzęt do okien metalowy, rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe, 35 zgrupowanie
do sprzedaży na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących: urządzenia zdalnego sterowania zamykaniem okien, instalacje
elektryczne i/lub elektroniczne sterujące lub regulujące dla techniki
kontroli i regulacji zamknięcia okien, armatura do przewodów niemetalowa, folie metalowe izolacyjne, kit, materiały termoizolacyjne,
osłony do rur niemetalowe, osłony do rur niemetalowe, pierścienie
wodoszczelne, przewody izolacyjne, przewody giętkie niemetalowe,
szczeliwa do połączeń, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, wełna
mineralna, wełna szklana do izolacji, włókna szklane do izolacji, złączki rur niemetalowe, bitumiczne powłoki dachowe, cegły, krokwie
dachowe, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe,
papa do pokryć dachowych, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, drzwi niemetalowe, futryny niemetalowe, drewno budowlane,
drewno obrobione, rury kamionkowe, materiały budowlane niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, łaty niemetalowe, moskitiery
niemetalowe, okna niemetalowe, okna dachowe niemetalowe, ramy
okienne niemetalowe, okiennice niemetalowe, rury sztywne niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, rynny niemetalowe, żaluzje i rolety niemetalowe, rolety i zasłony wewnętrzne z materiałów
nietekstylnych, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw
sztucznych, rolety i zasłony tekstylne, żaluzje tekstylne, 37 usługi budowlane w zakresie budynków, usługi dekarskie, usługi remontowe
dachów, wykonywanie prac budowlanych związanych z pokryciami
dachowymi i montażem rynien, usługi blacharsko-dekarskie, usługi
pokrywania, konserwacji i naprawy dachów.
(111) 257750
(220) 2011 01 10
(151) 2013 06 06
(441) 2011 04 26
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.11.1, 26.11.13, 27.5.1, 29.1.12

(210) 379853
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(510), (511) 30 bombonierki, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe na
bazie orzeszków, 35 sprzedaż bombonierek, cukierków, cukierków
czekoladowych, czekolady, wyrobów z kakao, wyrobów czekoladowych, wyrobów czekoladowych na bazie orzeszków w sklepach,
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line);
sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, usługi w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących powyższe towary,
organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 257751
(220) 2011 02 10
(151) 2013 06 12
(441) 2011 05 23
(732) HEJNOWICZ MARIUSZ DELTA, Elbląg, PL.
(540)

(210) 381169

Kolor znaku: żółty, granatowy
(531) 26.3.1, 26.3.16, 26.3.18, 26.11.8, 26.11.9, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 19 altany, baraki, belki niemetalowe, bitum, boazerie,
bramy niemetalowe, cegły, cement, dachy i daszki niemetalowe,
drewno budowlane pikowane, obrobione i fornirowane, drzwi
niemetalowe, formy odlewnicze niemetalowe, gips, gonty, granit,
gzymsy niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, kratownice i kraty
niemetalowe, krokwie dachowe, listwy i łaty niemetalowe, nadproża
niemetalowe, obudowy kominów, ogrodzenia niemetalowe, okna
i okiennice niemetalowe, piaskowiec budowlany, płytki podłogowe
niemetalowe, płyty i płyty konstrukcyjne niemetalowe, pokrycia
dachów niemetalowe, pokrywy do włazów niemetalowe, pomosty
prefabrykowane niemetalowe, powłoki budowlane niemetalowe,
przegrody niemetalowe, rury sztywne niemetalowe, rynny niemetalowe, schody i stopnie schodów niemetalowe, silosy niemetalowe,
sklejka, słupy niemetalowe, smoła, spoiwa do murów, stropy i sufity
niemetalowe, szamota, szkło izolacyjne i konstrukcyjne, ściany i pokrycia ścian niemetalowe, budki targowe, taśmy smołowane, terakota, wapno, zaprawa murarska, żaluzje niemetalowe, żwir, 20 regały
biblioteczne, biurka, bufety przenośne, stojaki do butelek, dekoracje
ruchome, drzwi do mebli, etażerki, fotele, gabloty meblowe, kanapy, kasety niemetalowe, klepki drewniane, kojce dla dzieci, kołyski,
komody, kosze niemetalowe, krzesła, kwietniki, leżaki, ławy niemetalowe, wykończenia plastikowe do mebli, pojedyncze sztuki mebli,
elementy mebli drewniane, meble biurowe i szkolne, palety transportowe niemetalowe, płytki, dekoracyjne ścienne, budy dla psów,
ramy i listwy ram dla obrazów, skrzynie, sofy, stoiska wystawowe,
stojaki do beczek niemetalowe, stojaki na czasopisma, stoły i blaty
stołów, szafki, toaletki, 39 cumowanie statków, dostarczanie towarów, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie towarów i produktów, usługi związane z parkowaniem samochodów,
przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi
rozładunkowe, transport samochodowy, składowanie towarów, spedycja, wynajmowanie magazynów.
(111) 257752
(220) 2011 02 17
(210) 381494
(151) 2013 06 19
(441) 2011 05 23
(732) RINGIER AXEL SPRINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 26.4.1, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, materiały drukowane, almanachy, broszury, kalendarze, katalogi, książki, materiały piśmienne
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i biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), 39 organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, pilotowanie wycieczek; rezerwacja miejsc na podróż; dystrybucja gazet,
czasopism i periodyków; wypożyczanie samochodów oraz ich wyposażenia, 41 wydawanie gazet, czasopism, katalogów; publikowanie
książek; publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe; publikowanie zdjęć w gazetach, czasopismach, za pośrednictwem Internetu;
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i seminariów;
organizowanie i prowadzenie koncertów i przyjęć w zakresie części
rozrywkowej; organizowanie konkursów, loterii, zawodów sportowych; usługi związane z organizacją wypoczynku; organizowanie
obozów sportowych, obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, zajęć sportowych; wypożyczanie sprzętu sportowego; edukacja w zakresie motoryzacji; nauka jazdy; informacja o edukacji, imprezach
rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji.

(111) 257753
(220) 2011 03 03
(210) 382113
(151) 2013 07 10
(441) 2011 06 06
(732) RELAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DUO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.4.1, 26.4.2, 27.5.1, 27.5.21, 27.7.1, 29.1.4
(510), (511) 29 anchois; bekon; bita śmietana; bulion; chrupki owocowe; drób, nieżywy; dziczyzna, nieżywa; dżemy; grzyby; hummus,
pasta z ciecierzycy; dżem imbirowy; jaja; mleczne produkty; kiełbasy;
kiszone warzywa; masła; oleje; tłuszcze; kompot; konserwy mięsne;
konserwy rybne; nieżywe krewetki; krokiety; nieżywe małże; marmolada; krem na bazie masła; miąższ owoców; mięso; mleko sojowe;
mrożone owoce; opiekane wodorosty; orzechy preparowane; owoce kandyzowane; owoce konserwowane; owoce lukrowane; chipsy
owocowe; sałatki owocowe; skórki owocowe; pasztet z wątróbki;
przekąski na bazie owoców; miazga owocowa; rodzynki; potrawy
rybne; ryby nieżywe; sałatki warzywne; sos żurawinowy; tofu; warzywa gotowane; warzywa konserwowane; warzywa suszone; warzywa
w puszkach; wątroba; wędliny; wieprzowina; wiórki kokosowe; placki
ziemniaczane; ziemniaki zapiekane w cieście; zupy; składniki do sporządzania zup; chrupki ziemniaczane; chipsy ziemniaczane, 30 aromaty do żywności; bułka tarta; bułki; chipsy zbożowe; chleb; chleb
bezdrożdżowy; słodycze; ciasta; mięso zapiekane w cieście; ciasto
na ciastka; ciastka; wyroby cukiernicze; cukier; cukierki; czekolada;
napoje na bazie czekolady; drożdże; gofry; guma do żucia nie do celów medycznych; herbata; lody spożywcze; kakao; wyroby z kakao;
kanapki; kasze spożywcze; kawa; keczup; kluski; krakersy; kukurydza
prażona, popcorn; płatki kukurydziane; kuskus; majonezy; makarony;
ciasta mączne; potrawy na bazie mąki; pierogi; miód; muesli; musztarda; naleśniki; napoje; ocet; orzechy; paszteciki; piernik; pierożki;
ravioli; pizze; placki; sosy warzywne; ryż; sosy do sałatek; słodycze;
sorbety jako lody; sosy do polewania deserów; sosy; spaghetti; tarty;
tortille; żywność na bazie mąki; przyprawy; suchary; pieczywo; przekąski zbożowe; relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw; preparaty zbożowe, 31 orzechy; owoce świeże; zioła ogrodowe
świeże; ziarna; warzywa świeże, 35 reklama, 43 świadczenie usług
w zakresie prowadzenia barów szybkiej obsługi, kafeterii, kawiarni,
restauracji.
(111) 257754
(220) 2011 03 03
(210) 382116
(151) 2013 07 10
(441) 2011 06 06
(732) RELAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DUO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
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(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 25.5.2, 26.4.9, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.3
(510), (511) 29 anchois; bekon; bita śmietana; bulion; chrupki owocowe; drób, nieżywy; dziczyzna, nieżywa; dżemy; grzyby; hummus,
pasta z ciecierzycy; dżem imbirowy; jaja; mleczne produkty; kiełbasy;
kiszone warzywa; masła; oleje; tłuszcze; kompot; konserwy mięsne;
konserwy rybne; nieżywe krewetki; krokiety; nieżywe małże; marmolada; krem na bazie masła; miąższ owoców; mięso; mleko sojowe;
mrożone owoce; opiekane wodorosty; orzechy preparowane; owoce kandyzowane; owoce konserwowane; owoce lukrowane; chipsy
owocowe; sałatki owocowe; skórki owocowe; pasztet z wątróbki;
przekąski na bazie owoców; miazga owocowa; rodzynki; potrawy
rybne; ryby nieżywe; sałatki warzywne; sos żurawinowy; tofu; warzywa gotowane; warzywa konserwowane; warzywa suszone; warzywa
w puszkach; wątroba; wędliny; wieprzowina; wiórki kokosowe; placki
ziemniaczane; ziemniaki zapiekane w cieście; zupy; składniki do sporządzania zup; chrupki ziemniaczane; chipsy ziemniaczane, 30 aromaty do żywności; bułka tarta; bułki; chipsy zbożowe; chleb; chleb
bezdrożdżowy; słodycze; ciasta; mięso zapiekane w cieście; ciasto
na ciastka; ciastka; wyroby cukiernicze; cukier; cukierki; czekolada;
napoje na bazie czekolady; drożdże; gofry; guma do żucia nie do celów medycznych; herbata; lody spożywcze; kakao; wyroby z kakao;
kanapki; kasze spożywcze; kawa; keczup; kluski; krakersy; kukurydza
prażona, popcorn; płatki kukurydziane; kuskus; majonezy; makarony;
ciasta mączne; potrawy na bazie mąki; pierogi; miód; muesli; musztarda; naleśniki; napoje; ocet; orzechy; paszteciki; piernik; pierożki;
ravioli; pizze; placki; sosy warzywne; ryż; sosy do sałatek; słodycze;
sorbety jako lody; sosy do polewania deserów; sosy; spaghetti; tarty;
tortille; żywność na bazie mąki; przyprawy; suchary; pieczywo; przekąski zbożowe; relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw; preparaty zbożowe, 31 orzechy; owoce świeże; zioła ogrodowe
świeże; ziarna; warzywa świeże, 35 reklama, 43 świadczenie usług
w zakresie prowadzenia barów szybkiej obsługi, kafeterii, kawiarni,
restauracji.
(111) 257755
(220) 2011 03 03
(210) 382121
(151) 2013 07 10
(441) 2011 06 06
(732) RELAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DUO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: jasnoczerwony, ciemnoczerwony
(531) 25.5.2, 26.4.9, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.1
(510), (511) 29 anchois; bekon; bita śmietana; bulion; chrupki owocowe; drób, nieżywy; dziczyzna, nieżywa; dżemy; grzyby; hummus,
pasta z ciecierzycy; dżem imbirowy; jaja; mleczne produkty; kiełbasy;
kiszone warzywa; masła; oleje; tłuszcze; kompot; konserwy mięsne;
konserwy rybne; nieżywe krewetki; krokiety; nieżywe małże; mar-
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molada; krem na bazie masła; miąższ owoców; mięso; mleko sojowe;
mrożone owoce; opiekane wodorosty; orzechy preparowane; owoce
kandyzowane; owoce konserwowane; owoce lukrowane; chipsy owocowe; sałatki owocowe; skórki owocowe; pasztet z wątróbki; przekąski
na bazie owoców; miazga owocowa; rodzynki; potrawy rybne; ryby
nieżywe; sałatki warzywne; sos żurawinowy; tofu; warzywa gotowane; warzywa konserwowane; warzywa suszone; warzywa w puszkach;
wątroba; wędliny; wieprzowina; wiórki kokosowe; placki ziemniaczane; ziemniaki zapiekane w cieście; zupy; składniki do sporządzania zup;
chrupki ziemniaczane; chipsy ziemniaczane, 30 aromaty do żywności;
bułka tarta; bułki; chipsy zbożowe; chleb; chleb bezdrożdżowy; słodycze; ciasta; mięso zapiekane w cieście; ciasto na ciastka; ciastka; wyroby cukiernicze; cukier; cukierki; czekolada; napoje na bazie czekolady;
drożdże; gofry; guma do żucia nie do celów medycznych; herbata; lody
spożywcze; kakao; wyroby z kakao; kanapki; kasze spożywcze; kawa;
keczup; kluski; krakersy; kukurydza prażona, popcorn; płatki kukurydziane; kuskus; majonezy; makarony; ciasta mączne; potrawy na bazie
mąki; pierogi; miód; muesli; musztarda; naleśniki; napoje; ocet; orzechy; paszteciki; piernik; pierożki; ravioli; pizze; placki; sosy warzywne;
ryż; sosy do sałatek; słodycze; sorbety jako lody; sosy do polewania deserów; sosy; spaghetti; tarty; tortille; żywność na bazie mąki; przyprawy; suchary; pieczywo; przekąski zbożowe; relish-sos przyprawowy
na bazie owoców lub warzyw; preparaty zbożowe, 31 orzechy; owoce
świeże; zioła ogrodowe świeże; ziarna; warzywa świeże, 35 reklama,
43 świadczenie usług w zakresie prowadzenia barów szybkiej obsługi,
kafeterii, kawiarni, restauracji.

(111) 257756
(220) 2011 03 03
(210) 382123
(151) 2013 07 10
(441) 2011 06 06
(732) RELAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DUO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 25.5.2, 26.4.2, 27.5.1, 27.5.21, 27.7.1, 29.1.7
(510), (511) 29 anchois; bekon; bita śmietana; bulion; chrupki owocowe; drób, nieżywy; dziczyzna, nieżywa; dżemy; grzyby; hummus,
pasta z ciecierzycy; dżem imbirowy; jaja; mleczne produkty; kiełbasy;
kiszone warzywa; masła; oleje; tłuszcze; kompot; konserwy mięsne;
konserwy rybne; nieżywe krewetki; krokiety; nieżywe małże; marmolada; krem na bazie masła; miąższ owoców; mięso; mleko sojowe;
mrożone owoce; opiekane wodorosty; orzechy preparowane; owoce
kandyzowane; owoce konserwowane; owoce lukrowane; chipsy owocowe; sałatki owocowe; skórki owocowe; pasztet z wątróbki; przekąski
na bazie owoców; miazga owocowa; rodzynki; potrawy rybne; ryby
nieżywe; sałatki warzywne; sos żurawinowy; tofu; warzywa gotowane; warzywa konserwowane; warzywa suszone; warzywa w puszkach;
wątroba; wędliny; wieprzowina; wiórki kokosowe; placki ziemniaczane; ziemniaki zapiekane w cieście; zupy; składniki do sporządzania zup;
chrupki ziemniaczane; chipsy ziemniaczane, 30 aromaty do żywności;
bułka tarta; bułki; chipsy zbożowe; chleb; chleb bezdrożdżowy; słodycze; ciasta; mięso zapiekane w cieście; ciasto na ciastka; ciastka; wyroby cukiernicze; cukier; cukierki; czekolada; napoje na bazie czekolady;
drożdże; gofry; guma do żucia nie do celów medycznych; herbata; lody
spożywcze; kakao; wyroby z kakao; kanapki; kasze spożywcze; kawa;
keczup; kluski; krakersy; kukurydza prażona, popcorn; płatki kukurydziane; kuskus; majonezy; makarony; ciasta mączne; potrawy na bazie
mąki; pierogi; miód; muesli; musztarda; naleśniki; napoje; ocet; orzechy; paszteciki; piernik; pierożki; ravioli; pizze; placki; sosy warzywne;
ryż; sosy do sałatek; słodycze; sorbety jako lody; sosy do polewania deserów; sosy; spaghetti; tarty; tortille; żywność na bazie mąki; przyprawy; suchary; pieczywo; przekąski zbożowe; relish-sos przyprawowy
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na bazie owoców lub warzyw; preparaty zbożowe, 31 orzechy; owoce
świeże; zioła ogrodowe świeże; ziarna; warzywa świeże, 35 reklama,
43 świadczenie usług w zakresie prowadzenia barów szybkiej obsługi,
kafeterii, kawiarni, restauracji.

(111) 257757
(220) 2011 04 05
(210) 383683
(151) 2013 05 21
(441) 2011 07 18
(732) MUSIAŁ KAMIL, Stanowice, PL.
(540) szlak jeździecki zorza
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi agencji
reklamowych, usługi sprzedaży dla osób trzecich oraz prowadzenie
punktów sprzedaży detalicznej następujących towarów: afisze, albumy, artykuły biurowe, bicze, atlasy, bloki listowe, bloki do pisania, bloki rysunkowe, broszury, czasopisma, emblematy, nadruki odzieżowe,
flagi, fotografie, chorągiewki, kartki z życzeniami, kartki pocztowe,
komiksy, kalendarze, koperty, litografie, książki, laski, mapy, obrazy,
materiały piśmienne, notesy, okładki, papier, parasolki, parasole, plakaty, pieczęcie, podstawki, publikacje, drukowane: rozkłady, repertuary,
zawiadomienia; stemple, śpiewniki, skoroszyty, teczki, torebki do pakowania, uprzęże, walizy i torby podróżne, wydruki graficzne, wyroby
rymarskie, zakładki do książek, zeszyty, 39 organizowanie wycieczek,
pilotowanie, usługi osób towarzyszących podróżnym, rezerwowanie
miejsc na podróże, transport podróżnych, zwiedzanie turystyczne,
znakowanie przebiegu trasy w turystyce, 41 usługi szkolenia, instruktażu, informacja o rekreacji, publikowanie książek, czasopism, broszur,
map, komiksów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, organizowanie wystaw propagujących rekreację konną; organizowanie obozów, konkursów, koncertów, zajęć sportowych, zawodów,
zjazdów; usługi parków rozrywki, wynajem koni dla rekreacji, wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego.
(111) 257758
(220) 2011 04 16
(210) 384168
(151) 2013 06 05
(441) 2011 07 18
(732) AS VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żory, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, zielony, żółty, biały
(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 09 automaty sprzedające, 35 prowadzenie punktów
sprzedaży napojów bezalkoholowych, kawy, herbaty, słodyczy, zimnych przekąsek, sałatek, kanapek poprzez sieć automatów, udostępnianie automatów sprzedających napoje gorące, napoje zimne oraz
przekąski, sprzedaż dla osób trzecich, wynajem automatycznych
dystrybutorów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów
i usług dla osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowych,
37 usługi instalowania, serwisowania i utrzymania maszyn i urządzeń z napojami zimnymi, napojami gorącymi i przekąskami.
(111) 257759
(220) 2011 05 11
(210) 385196
(151) 2013 07 10
(441) 2011 08 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, zielony
(531) 3.11.1, 3.11.2, 26.1.4, 26.1.11, 26.7.1, 27.5.1, 29.1.14
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(510), (511) 03 produkty kosmetyczne, kosmetyki, produkty kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów
medycznych; kosmetyki zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów medycznych; produkty kosmetyczne zawierające
środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych;
kosmetyki zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do
celów farmaceutycznych; kosmetyki w postaci: maści, żelów, kremów,
płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków
eterycznych-zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do
celów farmaceutycznych i medycznych; toaletowe środki sanitarne;
mydła antyseptyczne nie do celów medycznych i farmaceutycznych;
mydła w postaci żeli o właściwościach antyseptycznych, 05 produkty
zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne; produkty w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów,
olejów, toników, olejków eterycznych-zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne; mydła antyseptyczne; mydła w postaci żeli o właściwościach antyseptycznych, 35 usługi w zakresie reklamy: reklamy
telewizyjnej, reklamy z wykorzystaniem Internetu; reklamy multimedialnej; reklamy prasowej; usługi badania rynku; sprzedaż detaliczna
i hurtowa: leków dla ludzi, produktów farmaceutycznych, dietetycznych i kosmetycznych.

(111) 257760
(220) 2011 05 26
(151) 2013 06 26
(441) 2011 08 29
(732) LIBRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 385859

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, zielony
(531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.15, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 01 preparaty chemiczne do konserwowania produktów
mięsnych i wędlin, preparaty do wędzenia i zmiękczania mięsa dla celów przemysłowych, oleje do konserwacji żywności, proteiny-surowy
materiał, środki do zamrażania żywności, 30 aromaty do żywności,
ekstrakty do żywności, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej preparatów chemicznych do konserwowania produktów
mięsnych i wędlin, preparatów do wędzenia i zmiękczania mięsa,
ekstraktów i aromatów chemicznych do żywności, olejów do konserwacji żywności, protein w postaci surowego materiału, środków
do zamrażania żywności, przypraw, kompozycji smakowych do wyrobów mięsnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
Internetu preparatów chemicznych do konserwowania produktów
mięsnych i wędlin, preparatów do wędzenia i zmiękczania mięsa,
ekstraktów i aromatów chemicznych do żywności, olejów do konserwacji żywności, protein w postaci surowego materiału, środków do
zamrażania żywności, przypraw, kompozycji smakowych do wyrobów mięsnych.
(111) 257761
(220) 2011 08 02
(210) 388646
(151) 2013 07 10
(441) 2011 11 07
(732) TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo, PL.
(540) TAO
(510), (511) 31 ziarna sezamu, wodorosty jadalne.
(111) 257762
(220) 2011 10 04
(151) 2013 06 19
(441) 2012 01 16
(732) LASZUK ZENON, Biała Podlaska, PL.
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12

(210) 391064
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(510), (511) 37 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wykonywanie instalacji
centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.

(111) 257763
(220) 2011 10 04
(151) 2013 06 19
(441) 2012 01 16
(732) LASZUK ZENON, Biała Podlaska, PL.
(540)

(210) 391065

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 37 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wykonywanie instalacji
centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.
(111) 257764
(220) 2011 10 06
(210) 391173
(151) 2013 06 28
(441) 2012 01 16
(732) WALUŚ MAŁGORZATA MODE WALUS PRACOWNIA SUKIEN
ŚLUBNYCH, Mysłowice, PL.
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.5.1, 29.1.7
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kamizelki, krawaty,
suknie, suknie ślubne, wieczorowe, popołudniowe, wizytowe i komunijne, kapelusze, szale, chusty, welony i woalki, rękawiczki, 40 usługi
krawieckie, usługi zdobienia sukien ślubnych, sukien wieczorowych,
welonów i woalek, 42 projektowanie sukien ślubnych, komunijnych
i wieczorowych, 45 wypożyczanie sukien ślubnych i komunijnych.
(111) 257765
(220) 2011 10 10
(210) 391334
(151) 2013 07 11
(441) 2012 01 16
(732) TYMBARK-MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Tymbark, PL.
(540) TYMBARK FRUMENT
(510), (511) 29 galaretki jadalne, jogurty, marmolady, dżemy, napoje
mleczne z dodatkiem owoców, mleko owocowe, napoje z mleka sojowego lub z przewagą mleka sojowego, produkty z mleka sojowego,
mleko sojowe, serki, desery w postaci kremów, kremy na bazie masła,
sałatki owocowe, owoce kandyzowane, kompoty, miąższ owocowy,
lukrowane owoce, maślanka, kefir, masła smakowe, chrupki owocowe, orzechy preparowane, przecier jabłkowy, owoce gotowane, konserwowane, puszkowane, suszone i mrożone, pulpa owocowa, owoce konserwowane w alkoholu, zupy, składniki do sporządzania zup,
przetwory do zup owocowych, 30 biszkopty, ciasta, ciastka ryżowe,
ciasto w proszku, ciasto na ciastka, keks ryżowy, ciastka, cukierki, cukierki twarde, landrynki, karmelki, cukierki miętowe, słodycze, dropsy, drażetki polerowane, pastylki pudrowe, herbatniki, chałwa, chipsy zbożowe, lizaki, galaretki owocowe (słodycze), guma do żucia nie
do celów medycznych, gofry, czekolada, czekolada pitna, napoje na
bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, herbata, napoje na
bazie herbaty, herbata mrożona, herbata instant, herbata granulowana, jogurt mrożony, miód, kasza manna, kleiki spożywcze, krakersy,
kuskus, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, chrupki kukurydziane,
lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, muesli, naleśniki,
jadalne ozdoby do ciast, płatki owsiane, pomadki, pralinki, puddingi,
rollsy, sosy do sałatek, słodziki naturalne, sosy do polewania deserów,
esencje do żywności z dodatkiem witamin, nadzienie cukiernicze,
polewy jako polewy cukiernicze, polewy aromatyzowane, dodatki
do deserów nie zawarte w innych klasach, sosy owocowe, kremy jako
wyroby cukiernicze, sosy aromatyzowane, sorbety w rozumieniu lo-
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dów, 32 napoje bezalkoholowe, soki, soki przecierowe, napoje, napoje wieloowocowe, nektary, napoje musujące, napoje izotoniczne,
soki z błonnikiem, napoje z witaminami, woda mineralna gazowane
i niegazowane, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe,
nektary z miąższem, soki z miąższem, napoje z kawałkami owoców,
soki z kawałkami owoców, sorbety w rozumieniu napojów, lemoniada, syropy do lemoniady, napoje serwatkowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, piwo
słodowe, napoje gazowane i niegazowane, lemoniady, syropy do
lemoniady, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, soki owocowe,
napoje owocowe, syropy owocowe, soki warzywno-owocowe, soki
wzbogacone witaminami, sok pomidorowy, preparaty do produkcji
napojów, syropy do sporządzania napojów, proszki do sporządzania
napojów, tabletki do sporządzania napojów, esencje do produkcji
napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe ekstrakty owocowe, napoje instant, soki wieloowocowe, soki wielowarzywne do picia, napoje owocowo-warzywne.

(111) 257766
(220) 2011 10 10
(210) 391340
(151) 2013 07 11
(441) 2012 01 16
(732) TYMBARK-MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Tymbark, PL.
(540) TYMBARK MANDARYNKA
(510), (511) 29 galaretki jadalne, jogurty, marmolady, dżemy, napoje
mleczne z dodatkiem owoców, mleko owocowe, napoje z mleka sojowego lub z przewagą mleka sojowego, produkty z mleka sojowego,
mleko sojowe, serki, desery w postaci kremów, kremy na bazie masła,
sałatki owocowe, owoce kandyzowane, kompoty, miąższ owocowy,
lukrowane owoce, maślanka, kefir, masła smakowe, chrupki owocowe, orzechy preparowane, przecier jabłkowy, owoce gotowane, konserwowane, puszkowane, suszone i mrożone, pulpa owocowa, owoce konserwowane w alkoholu, zupy, składniki do sporządzania zup,
przetwory do zup owocowych, 30 biszkopty, ciasta, ciastka ryżowe,
ciasto w proszku, ciasto na ciastka, keks ryżowy, ciastka, cukierki, cukierki twarde, landrynki, karmelki, cukierki miętowe, słodycze, dropsy, drażetki polerowane, pastylki pudrowe, herbatniki, chałwa, chipsy zbożowe, lizaki, galaretki owocowe (słodycze), guma do żucia nie
do celów medycznych, gofry, czekolada, czekolada pitna, napoje na
bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, herbata, napoje na
bazie herbaty, herbata mrożona, herbata instant, herbata granulowana, jogurt mrożony, miód, kasza manna, kleiki spożywcze, krakersy,
kuskus, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, chrupki kukurydziane,
lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, muesli, naleśniki,
jadalne ozdoby do ciast, płatki owsiane, pomadki, pralinki, puddingi,
rollsy, sosy do sałatek, słodziki naturalne, sosy do polewania deserów,
esencje do żywności z dodatkiem witamin, nadzienie cukiernicze,
polewy jako polewy cukiernicze, polewy aromatyzowane, dodatki
do deserów nie zawarte w innych klasach, sosy owocowe, kremy jako
wyroby cukiernicze, sosy aromatyzowane, sorbety w rozumieniu lodów, 32 napoje bezalkoholowe, soki, soki przecierowe, napoje, napoje wieloowocowe, nektary, napoje musujące, napoje izotoniczne,
soki z błonnikiem, napoje z witaminami, woda mineralna gazowane
i niegazowane, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe,
nektary z miąższem, soki z miąższem, napoje z kawałkami owoców,
soki z kawałkami owoców, sorbety w rozumieniu napojów, lemoniada, syropy do lemoniady, napoje serwatkowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, piwo
słodowe, napoje gazowane i niegazowane, lemoniady, syropy do
lemoniady, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, soki owocowe,
napoje owocowe, syropy owocowe, soki warzywno-owocowe, soki
wzbogacone witaminami, sok pomidorowy, preparaty do produkcji
napojów, syropy do sporządzania napojów, proszki do sporządzania
napojów, tabletki do sporządzania napojów, esencje do produkcji
napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe ekstrakty owocowe, napoje instant, soki wieloowocowe, soki wielowarzywne do picia, napoje owocowo-warzywne.
(111) 257767
(220) 2011 10 10
(210) 391343
(151) 2013 07 11
(441) 2012 01 16
(732) TYMBARK-MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Tymbark, PL.
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(540) TYMBARK ZŁOTA ROSA
(510), (511) 29 galaretki jadalne, jogurty, marmolady, dżemy, napoje
mleczne z dodatkiem owoców, mleko owocowe, napoje z mleka sojowego lub z przewagą mleka sojowego, produkty z mleka sojowego,
mleko sojowe, serki, desery w postaci kremów, kremy na bazie masła,
sałatki owocowe, owoce kandyzowane, kompoty, miąższ owocowy,
lukrowane owoce, maślanka, kefir, masła smakowe, chrupki owocowe,
orzechy preparowane, przecier jabłkowy, owoce gotowane, konserwowane, puszkowane, suszone i mrożone, pulpa owocowa, owoce
konserwowane w alkoholu, zupy, składniki do sporządzania zup, przetwory do zup owocowych, 30 biszkopty, ciasta, ciastka ryżowe, ciasto
w proszku, ciasto na ciastka, keks ryżowy, ciastka, cukierki, cukierki
twarde, landrynki, karmelki, cukierki miętowe, słodycze, dropsy, drażetki polerowane, pastylki pudrowe, herbatniki, chałwa, chipsy zbożowe, lizaki, galaretki owocowe (słodycze), guma do żucia nie do celów
medycznych, gofry, czekolada, czekolada pitna, napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata instant, herbata granulowana, jogurt
mrożony, miód, kasza manna, kleiki spożywcze, krakersy, kuskus, płatki
kukurydziane, płatki zbożowe, chrupki kukurydziane, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, muesli, naleśniki, jadalne ozdoby
do ciast, płatki owsiane, pomadki, pralinki, puddingi, rollsy, sosy do
sałatek, słodziki naturalne, sosy do polewania deserów, esencje do
żywności z dodatkiem witamin, nadzienie cukiernicze, polewy jako
polewy cukiernicze, polewy aromatyzowane, dodatki do deserów nie
zawarte w innych klasach, sosy owocowe, kremy jako wyroby cukiernicze, sosy aromatyzowane, sorbety w rozumieniu lodów, 32 napoje
bezalkoholowe, soki, soki przecierowe, napoje, napoje wieloowocowe,
nektary, napoje musujące, napoje izotoniczne, soki z błonnikiem, napoje z witaminami, woda mineralna gazowane i niegazowane, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, nektary z miąższem, soki
z miąższem, napoje z kawałkami owoców, soki z kawałkami owoców,
sorbety w rozumieniu napojów, lemoniada, syropy do lemoniady, napoje serwatkowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, piwo słodowe, napoje gazowane i niegazowane, lemoniady, syropy do lemoniady, napoje izotoniczne, napoje
serwatkowe, soki owocowe, napoje owocowe, syropy owocowe, soki
warzywno-owocowe, soki wzbogacone witaminami, sok pomidorowy, preparaty do produkcji napojów, syropy do sporządzania napojów,
proszki do sporządzania napojów, tabletki do sporządzania napojów,
esencje do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowe ekstrakty owocowe, napoje instant, soki wieloowocowe,
soki wielowarzywne do picia, napoje owocowo-warzywne.
(111) 257768
(220) 2011 10 11
(210) 391394
(151) 2013 05 27
(441) 2012 01 16
(732) RACZKOWSKA MAGDALENA ANNA, Warszawa, PL.
(540) MAKUTRA
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji reklamowych, dekorowanie wystawsklepowych, detaliczny i hurtowy handel drogą tradycyjną jak również przez internet następujących
towarów: artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza,
zastawystołowe, tekstylia kuchenne, akcesoria kuchenne, ceramika,
garnki i naczynia kuchenne, zabawki, wyposażenie domu, tekstylia
domowe i ogrodowe, meble, szkło, akcesoria i narzędzia ogrodowe,
artykuły dekoracji wnętrz,artykuły szkolne i piśmienne, torby, worki,
plecaki, odzież, książki impresariat w działalności artystycznej, usługi
agencji modelek i modeli obróbka tekstów, organizowanie wystaw
w celach handlowychlub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, public relations, usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej,tworzenie i publikowanie reklamowych i sponsorowanych tekstów, kreowanie wizerunku firmy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 41 fotografowanie, tworzenie fotoreportaży,
tworzenie kompozycji muzycznych, komputeroweprzygotowanie
materiałów do publikacji, montaż taśm wideo, nagrywanie filmów na
taśmach wideo, usługi tworzenia obrazów cyfrowych,organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie scenariuszy, pisanie
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tekstów innych niż reklamowych, produkcja filmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe,realizacja spektakli, usługi studia filmowego, usługi studia
nagrań usługi projektowania inne niż do celów reklamowych, usługi
reporterskie, 43 usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi kafeterii, usługi kawiarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem,usługi restauracyjne, usługi w zakresie restauracji samoobsługowych, usługi stołówek, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia,wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń.

(111) 257769
(220) 2011 10 20
(210) 391794
(151) 2013 06 07
(441) 2012 01 30
(732) PUKSZTO PIOTR GOSPODARSTWO OGRODNICZE FLORITA,
Bydgoszcz, PL.
(540) FLORITA
(510), (511) 21 doniczki na kwiaty, podstawki pod doniczki, osłony na doniczki nie z papieru, wyroby z ceramiki dla gospodarstwa
domowego, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, miski ze szkła,
szklane wyroby malowane, szklane naczynia, wazony, 26 sztuczne
kwiaty i rośliny do dekoracji, wieńce z kwiatów sztucznych, wstęgi do
dekorowania, 31 kwiaty naturalne cięte, kwiaty doniczkowe, rośliny
ozdobne, kompozycje kwiatowe, kwiaty suszone do dekoracji.
(111) 257770
(220) 2011 12 01
(210) 393519
(151) 2013 07 10
(441) 2012 03 12
(732) CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 24.7.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe; reklama; doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej; promocja
sprzedaży dla osób trzecich; usługi zaopatrywania osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw;zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych; zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 36 operacje
finansowe; zarządzanie majątkiem nieruchomym; administrowanie
nieruchomościami, 39 przewożenie ładunków; dostarczanie towarów jako zaopatrzenie; składowanie towarów; składowanie; spedycja; pośrednictwo w transporcie, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 257771
(220) 2011 12 23
(210) 394439
(151) 2013 05 22
(441) 2012 03 26
(732) TELIANI VALLEY JSC, Telavi, GE.
(540) OLD GRUZIA
(510), (511) 33 wino, wódka, brandy pochodzące z Gruzji.
(111) 257772
(220) 2011 12 23
(151) 2013 05 22
(441) 2012 03 26
(732) TELIANI VALLEY JSC, Telavi, GE.
(540)

Nr 11/2013

(111) 257773
(220) 2011 12 23
(210) 394508
(151) 2013 04 25
(441) 2012 03 26
(732) SKARBEK GABRIELA FERMA DROBIU, Dębowiec, PL.
(540)

Kolor znaku: złoty, czerwony
(531) 3.7.3, 8.7.11, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 29 mięso, drób i wyroby z drobiu; jaja i wyroby z jaj zawarte w tej klasie, 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; jaja do
wylęgania; drób żywy, w tym do hodowli, karma dla drobiu, produkty do hodowli zwierząt, szczególnie drobiu, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna produktów rolnych, ogrodniczych, leśnych oraz ziaren
nie ujętych w innych klasach; żywych zwierząt; świeżych owoców
i warzyw; nasion, naturalnych roślin i kwiatów; karmy dla zwierząt; jaj
do wylęgania; drobiu żywego, w tym do hodowli; karmy dla drobiu;
produktów do hodowli zwierząt, szczególnie drobiu; mięsa, drobiu
i wyrobów z drobiu; jaj i wyrobów z jaj.
(111) 257774
(220) 2011 12 23
(210) 394509
(151) 2013 04 25
(441) 2012 03 26
(732) SKARBEK GABRIELA FERMA DROBIU, Dębowiec, PL.
(540)

Kolor znaku: złoty, czerwony
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 29 mięso, drób i wyroby z drobiu; jaja i wyroby z jaj zawarte w tej klasie.
(111) 257775
(220) 2011 12 23
(210) 394536
(151) 2013 05 09
(441) 2012 03 26
(732) BRAND DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 394440

(531) 1.15.11, 26.13.25, 27.5.1
(510), (511) 03 kosmetyki, chusteczki nasączone preparatami kosmetycznymi, kosmetyki do pielęgnacji dzieci, proszki i preparaty
do prania, 05 produkty sanitarne, chusteczki nasączone płynami
o działaniu leczniczym lub dezynfekcyjnym, chusteczki nasączane
preparatami farmaceutycznymi, 16 chusteczki papierowe, pieluszki
dla dzieci z papieru lub celulozy.
Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 2.7.2, 24.5.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 33 wino, wódka, brandy pochodzące z Gruzji.

(111) 257776
(220) 2011 12 27
(210) 394585
(151) 2013 06 18
(441) 2012 04 10
(732) HANKIEWICZ ARTUR BLUE OCEAN, Poznań, PL.

Nr 11/2013
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(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, biały, różowy, pomarańczowy, niebieski,
fioletowy
(531) 26.3.4, 27.5.1, 29.1.15
(510), (511) 37 usługi remontowe i budowlane, usługi montażu
mebli, usługi montażowe, serwisowe oraz instalacyjne w zakresie
budownictwa, mebli, maszyn budowlanych, doradztwo i usługi
związane z montażem i konserwacją podłóg drewnianych, 38 forum
dyskusyjne w Internecie, przesyłanie informacji, w tym tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych,
serwis internetowy o tematyce wnętrzarskiej.
(111) 257777
(220) 2011 12 29
(210) 394605
(151) 2013 05 16
(441) 2012 04 10
(732) LANGSTEINER ALICJA FA. LANGSTEINER, Krakow, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 03 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, kosmetyki stosowane
wspomagająco w dolegliwościach skórnych, łuszczycy, wysypkach
i podrażnieniach skóry, 05 preparaty farmaceutyczne, balsamy do
celów leczniczych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, maści do
celów leczniczych, kremy do celów leczniczych, preparaty chemiczne do celów medycznych, wyroby medyczne do pielęgnacji skóry,
lecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry w postaci kremów, żeli i lotionów, mleczek, toników,
olejków, dermatologiczne środki do ochrony przed wysypką, łuszczycą, przebarwieniami i dolegliwościami skórnymi.
(111) 257778
(220) 2011 12 30
(210) 394675
(151) 2013 04 30
(441) 2012 04 10
(732) STELMACH AGNIESZKA APTEKA W RYNKU, Jędrzejów, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 24.13.1, 24.13.9, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 03 kosmetyki i produkty toaletowe, 05 leki dla ludzi,
preparaty farmaceutyczne, zioła lecznicze, wyroby medyczne takie jak: gaza opatrunkowa i do celów medycznych, wata do celów
medycznych, bandaże opatrunkowe, chustki nasycone płynami farmaceutycznymi, plastry do celów medycznych, kompresy, opaski
higieniczne, pieluchomajtki, itp, 10 artykuły ortopedyczne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej prowadzone przez domy sprzedaży wysyłkowej lub przez Internet.
(111) 257779
(220) 2012 01 02
(151) 2013 07 04
(441) 2012 04 10
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(210) 394738

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, materiały biurowe, książki, foldery reklamowe,
35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi prowadzenia sprzedaży
detalicznej w sklepach w zakresie następujących towarów: nienaświetlone błony fotograficzne, filmy do aparatów fotograficznych,
produkty fotograficzne, nawozy, ziemia do kwiatów, farby, lakiery,
barwniki, bejce, środki antykorozyjne i inne artykuły malarskie, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, środki do
czyszczenia zębów, środki do prania, toaletowe środki sanitarne, dezodoranty osobiste, perfumy, wody kolońskie, pasty do obuwia, preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania i inne produkty kosmetyczne oraz do czyszczenia, świece, knoty, środki dezynfekcyjne,
środki dietetyczne, materiały opatrunkowe, żywność dla niemowląt,
środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, pieluszki jednorazowe,
chusteczki jednorazowe, podpaski higieniczne, środki owadobójcze,
wyroby ślusarskie, gwoździe, śruby, okucia i inne przybory metalowe, maszyny do szycia, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
i elektryczny sprzęt biurowy, sztućce, noże, nożyczki, piły, narzędzia
do ścierania, osełki, aparaty do golenia, nożyki do golenia, roboty
kuchenne, inne narzędzia ręczne, przyrządy elektryczne nie ujęte
w innych klasach, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, gaśnice, odzież ochronna, sprzęt do nurkowania, radia, magnetofony, telewizory i inne sprzęty audio-video nie ujęte w innych
klasach, komputery, aparaty fotograficzne, aparaty telefoniczne,
higieniczne artykuły gumowe, rękawiczki gumowe, ciśnieniomierze
lekarskie, aparaty do gotowania, chłodzenia, suszenia, urządzenia
wentylacyjne, sprzęt oświetleniowy, rowery, wózki, hulajnogi, samochody, części składowe i akcesoria do pojazdów, ognie sztuczne, petardy, wyroby jubilerskie, zegary, zegarki, przyrządy chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, dzienniki, czasopisma, papeteria,
materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, pędzle,
maszyny do pisania, artykuły biurowe, tworzywa sztuczne do pakowania, noże do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych,
tapety, uszczelki, opony, inne wyroby gumowe i kauczukowe, kufry,
walizki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski, portfele, kalendarze, wyroby ze skóry i jej imitacji, żaluzje z tworzyw sztucznych, klepka, terakota, glazura, cement, meble, w tym metalowe, kempingowe,
materace, poduszki, wyroby z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny,
rogu, kości słoniowej, fiszbinu, szylkretu, bursztynu, masy perłowej,
pianki morskiej, celulozy, namiastki tych materiałów lub z masy plastycznej, lustra, nieelektryczne narzędzia kuchenne, grzebienie, gąbki, materiały szczotkarskie, sprzęt do czyszczenia, szkło surowe lub
półprzetworzone, naczynia, talerze, garnki, patelnie, wyroby ze szkła,
porcelany, fajansu, przybory toaletowe, pojemniki dla gospodarstwa
domowego, sznury, sznurki, namioty, plandeki, wyroby włókniste
z wyrobów naturalnych i sztucznych, nici, przędza, nakrycia na łóżka
i stoły, koce, tekstylne produkty finalne, pościel i obrusy papierowe,
tapety z materiału, odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież
skórzana, szaliki, apaszki, kapelusze, bielizna, obuwie, wstążki, sznurowadła, zatrzaski, haftki, szpilki, igły, sztuczne kwiaty, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, zamki błyskawiczne, koronki, guziki, tapety
nie z materiału, wykładziny, dywany, artykuły gimnastyczne, sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, zabawki, karty do gry, ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby,
skorupiaki, mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne
oleje i tłuszcze: margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owoce i warzywa, konserwowane, suszone, gotowane, konfitury, dżemy, galaretki
jadalne, kisiel, budyń, żelatyna, konfitury, konserwy, pikle, sosy do
sałat, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, namiastki
kawy, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady, lody, miód, syrop z melasy, drożdże, proszki do pieczenia, sól,
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musztarda, ocet, sosy, dania gotowe, koncentraty spożywcze, makarony, kasze i inne wyroby zbożowe, świeże owoce, jarzyny, nasiona,
rośliny i naturalne kwiaty, ziemniaki oraz inne produkty rolnicze,
ogrodnicze i leśne, ziarna, wody mineralne, gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania
napojów, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, piwo, wina, wódki, spirytus, koniaki, tytoń, papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki.

(111) 257780
(220) 2012 01 02
(151) 2013 07 05
(441) 2012 04 10
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 394739

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny, pomarańczowy
(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 01 nienaświetlone błony fotograficzne, filmy do aparatów
fotograficznych, produkty fotograficzne, nawozy, ziemia do kwiatów,
02 farby, lakiery, barwniki, bejce, środki antykorozyjne i inne artykuły
malarskie, 03 olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, środki
myjące, środki do czyszczenia zębów, środki do prania, toaletowe
środki sanitarne, dezodoranty osobiste, perfumy, wody kolońskie, pasty do obuwia, preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania
i inne produkty kosmetyczne oraz do czyszczenia, 04 świece, knoty,
05 środki dezynfekcyjne, środki dietetyczne, materiały opatrunkowe,
żywność dla niemowląt, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze,
pieluszki jednorazowe, chusteczki jednorazowe, podpaski higieniczne, środki owadobójcze, 06 wyroby ślusarskie, gwoździe, śruby, okucia
i inne przybory metalowe, 07 maszyny do szycia, elektryczny sprzęt
gospodarstwa domowego i elektryczny sprzęt biurowy, 08 sztućce,
noże, nożyczki, piły, narzędzia do ścierania, osełki, aparaty do golenia,
nożyki do golenia, roboty kuchenne, inne narzędzia ręczne, 09 przyrządy elektryczne nie ujęte w innych klasach, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, gaśnice, odzież ochronna, sprzęt do
nurkowania, radia, magnetofony, telewizory i inne sprzęty audio-video
nie ujęte w innych klasach, komputery, aparaty fotograficzne, aparaty
telefoniczne, 10 higieniczne artykuły gumowe, rękawiczki gumowe,
ciśnieniomierze lekarskie, 11 aparaty do gotowania, chłodzenia, suszenia, urządzenia wentylacyjne, sprzęt oświetleniowy, 12 rowery, wózki,
hulajnogi, samochody, części składowe i akcesoria do pojazdów,
13 ognie sztuczne, petardy, 14 wyroby jubilerskie, zegary, zegarki,
przyrządy chronometryczne, 15 instrumenty muzyczne, 16 papier,
dzienniki, czasopisma, papeteria, materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, pędzle, maszyny do pisania, artykuły biurowe,
tworzywa sztuczne do pakowania, noże do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych, tapety, 17 uszczelki, opony, inne wyroby
gumowe i kauczukowe, 18 kufry, walizki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski, portfele, kalendarze, wyroby ze skóry i jej imitacji, 19 żaluzje z tworzyw sztucznych, klepka, terakota, glazura, cement, 20 meble, w tym metalowe, kempingowe, materace, poduszki, wyroby
z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości słoniowej, fiszbinu,
szylkretu, bursztynu, masy perłowej, pianki morskiej, celulozy, namiastki tych materiałów lub z masy plastycznej, lustra, 21 nieelektryczne narzędzia kuchenne, grzebienie, gąbki, materiały szczotkarskie,
sprzęt do czyszczenia, szkło surowe lub półprzetworzone, naczynia,
talerze, garnki, patelnie, wyroby ze szkła, porcelany, fajansu, przybory
toaletowe, pojemniki dla gospodarstwa domowego, 22 sznury, sznurki, namioty, plandeki, 23 wyroby włókniste z wyrobów naturalnych
i sztucznych, nici, przędza, 24 nakrycia na łóżka i stoły, koce, tekstylne
produkty finalne, pościel i obrusy papierowe, tapety z materiału,
25 odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, szaliki,
apaszki, kapelusze, bielizna, obuwie, 26 wstążki, sznurowadła, zatrzaski, haftki, szpilki, igły, sztuczne kwiaty, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, zamki błyskawiczne, koronki, guziki, 27 tapety nie z materiału,
wykładziny, dywany, 28 artykuły gimnastyczne, sportowe, ozdoby
choinkowe, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, zabawki, karty do gry, 29 ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, skorupiaki,
mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze: margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owoce i warzywa, konser-
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wowane, suszone, gotowane, konfitury, dżemy, galaretki jadalne, kisiel,
budyń, żelatyna, konfitury, konserwy, pikle, sosy do sałat, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, namiastki kawy, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady, lody, miód,
syrop z melasy, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy, dania gotowe, koncentraty spożywcze, makarony, kasze i inne
wyroby zbożowe, 31 świeże owoce, jarzyny, nasiona, rośliny i naturalne kwiaty, ziemniaki oraz inne produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne,
ziarna, 32 wody mineralne, gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje
owocowe, soki owocowe, nektary, piwo, 33 wina, wódki, spirytus, koniaki, 34 tytoń, papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu i/lub hurtowni z następującymi towarami:
nienaświetlone błony fotograficzne, filmy do aparatów fotograficznych, produkty fotograficzne, nawozy, ziemia do kwiatów, farby, lakiery, barwniki, bejce, środki antykorozyjne i inne artykuły malarskie, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, środki do
czyszczenia zębów, środki do prania, toaletowe środki sanitarne, dezodoranty osobiste, perfumy, wody kolońskie, pasty do obuwia, preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania i inne produkty kosmetyczne oraz do czyszczenia, świece, knoty, środki dezynfekcyjne,
środki dietetyczne, materiały opatrunkowe, żywność dla niemowląt,
środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, pieluszki jednorazowe,
chusteczki jednorazowe, podpaski higieniczne, środki owadobójcze,
wyroby ślusarskie, gwoździe, śruby, okucia i inne przybory metalowe,
maszyny do szycia, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
i elektryczny sprzęt biurowy, sztućce, noże, nożyczki, piły, narzędzia do
ścierania, osełki, aparaty do golenia, nożyki do golenia, roboty kuchenne, inne narzędzia ręczne, przyrządy elektryczne nie ujęte w innych
klasach, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, gaśnice, odzież ochronna, sprzęt do nurkowania, radia, magnetofony, telewizory i inne sprzęty audio-video nie ujęte w innych klasach, komputery, aparaty fotograficzne, aparaty telefoniczne, higieniczne artykuły
gumowe, rękawiczki gumowe, ciśnieniomierze lekarskie, aparaty do
gotowania, chłodzenia, suszenia, urządzenia wentylacyjne, sprzęt
oświetleniowy, rowery, wózki, hulajnogi, samochody, części składowe
i akcesoria do pojazdów, ognie sztuczne, petardy, wyroby jubilerskie,
zegary, zegarki, przyrządy chronometryczne, instrumenty muzyczne,
papier, dzienniki, czasopisma, papeteria, materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, pędzle, maszyny do pisania, artykuły
biurowe, tworzywa sztuczne do pakowania, noże do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych, tapety, uszczelki, opony, inne
wyroby gumowe i kauczukowe, kufry, walizki, parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski, portfele, kalendarze, wyroby ze skóry i jej imitacji,
żaluzje z tworzyw sztucznych, klepka, terakota, glazura, cement, meble, w tym metalowe, kempingowe, materace, poduszki, wyroby
z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości słoniowej, fiszbinu,
szylkretu, bursztynu, masy perłowej, pianki morskiej, celulozy, namiastki tych materiałów lub z masy plastycznej, lustra, nieelektryczne
narzędzia kuchenne, grzebienie, gąbki, materiały szczotkarskie, sprzęt
do czyszczenia, szkło surowe lub półprzetworzone, naczynia, talerze,
garnki, patelnie, wyroby ze szkła, porcelany, fajansu, przybory toaletowe, pojemniki dla gospodarstwa domowego, sznury, sznurki, namioty,
plandeki, wyroby włókniste z wyrobów naturalnych i sztucznych, nici,
przędza, nakrycia na łóżka i stoły, koce, tekstylne produkty finalne, pościel i obrusy papierowe, tapety z materiału, odzież z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, szaliki, apaszki, kapelusze, bielizna,
obuwie, wstążki, sznurowadła, zatrzaski, haftki, szpilki, igły, sztuczne
kwiaty, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, zamki błyskawiczne, koronki, guziki, tapety nie z materiału, wykładziny, dywany, artykuły gimnastyczne, sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, zabawki, karty do gry, ekstrakty mięsne,
mięso, drób, ryby, skorupiaki, mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby
z mleka, jadalne oleje i tłuszcze: margaryna, masło, olej, smalec, oliwa,
owoce i warzywa, konserwowane, suszone, gotowane, konfitury, dżemy, galaretki jadalne, kisiel, budyń, żelatyna, konfitury, konserwy, pikle,
sosy do sałat, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, namiastki kawy, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze,
czekolady, lody, miód, syrop z melasy, drożdże, proszki do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy, dania gotowe, koncentraty spożywcze, makarony, kasze i inne wyroby zbożowe, świeże owoce, jarzyny, nasiona,
rośliny i naturalne kwiaty, ziemniaki oraz inne produkty rolnicze,
ogrodnicze i leśne, ziarna, wody mineralne, gazowane i niegazowane,
napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, piwo, wina, wódki, spi-
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rytus, koniaki, tytoń, papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki, usługi reklamowe, usługi reklamowe osób trzecich, usługi prowadzenia agencji
reklamowych, usługi produkcji reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, usługi pośrednictwa handlowego, usługi dystrybucji materiałów reklamowych, usługi prowadzenia rachunkowości i księgowości,
usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi doradztwa w zakresie:
działalności gospodarczej i zarządzania, usługi związane z zarządzaniem holdingami, 36 usługi prowadzenia sejfów depozytowych, usługi doradztwa finansowego, usługi leasingowe, usługi finansowe
i ubezpieczeniowe, 37 usługi budowlane i remontowe, usługi pralnicze, usługi czyszczenia i odnawiania, usługi napraw obuwia, odzieży,
parasoli, samochodów, 38 usługi nadawania audycji radiowych i telewizyjnych, usługi telefaksowe, teleksowe, telefoniczne, usługi organizowania systemów transmisyjnych, usługi udostępniania bazy danych,
39 usługi przewozu osób i rzeczy transportem samochodowym, usługi przeładunku towarów, usługi magazynowania i przechowywania
towarów, 40 usługi przetwarzania surowców i materiałów zawartych
w wykazie, usługi palenia kawy, usługi jubilerskie, usługi szlifierskie,
usługi prowadzenia myjni, garbarni, farbiarni i lakierni, usługi obróbki
materiałów, usługi poligraficzne, 41 usługi powadzenia kursów edukacyjnych, kursów nauki jazdy, kursów korespondencyjnych, usługi produkcji filmów, usługi organizowania zawodów sportowych i pojazdów,
tresura zwierząt, usługi nauczania i rozrywki, 42 usługi doradztwa
w sprawach sprzętu komputerowego, usługi doradztwa w sprawach
oprogramowania komputerowego, usługi projektowania oprogramowania komputerowego, usługi instalowania oprogramowania komputerowego, usługi przetwarzania danych, 43 usługi przygotowywania
i dostarczania żywności, usługi prowadzenia hoteli, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi pielęgnacji higieny i urody dla ludzi
i zwierząt; usługi rolnicze, ogrodnicze i leśnicze, 45 usługi prawne, usługi
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(111) 257781
(220) 2011 12 30
(210) 394719
(151) 2013 05 09
(441) 2012 04 10
(732) KĘDER STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNY ŚLUSARSKOKOTLARSKI BOREX, Borówna, PL.
(540)

(531) 1.15.5, 25.1.13, 26.11.3, 27.5.1
(510), (511) 11 kotły grzewcze, kotły parowe, piece-urządzenia
grzewcze, paleniska, palniki, ruszty piecowe, ruszty palnikowe, rekuperatory ciepła, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody,
grzejniki, armatura do pieców, przewody-części instalacji, 37 instalowanie i naprawa pieców, montaż i naprawy instalacji grzewczych,
40 usługi kotlarskie, spawania, lutowania.
(111) 257782
(220) 2012 01 05
(210) 394848
(151) 2013 05 17
(441) 2012 04 10
(732) ARCOBALENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwieńsk, PL.
(540) ALBERTO COMETTI
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie
sprzedaży odzieży, obuwia, nakryć głowy.
(111) 257783
(220) 2012 01 12
(210) 395116
(151) 2013 05 07
(441) 2012 04 23
(732) RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 25.7.21, 26.11.7, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, kawa nienaturalna; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
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kiernicze i słodycze, lody; miód, melasa (syropy), 35 usługi w zakresie
sprzedaży, prospektów, folderów, kalendarzy, katalogów, magnetycznych, cyfrowych lub analogowych nośników do zapisu i odtwarzania
dźwięków lub obrazów; taśmy video, taśm magnetycznych, dysków
magnetycznych, płyt DVD, płyt MD, dyskietek, dysków optycznych,
płyt kompaktowych, dysków CD-ROM, dysków video, kart pamięci,
przenośnych kart pamięci z portem USB, czystych lub z wcześniej nagraną muzyką, dźwiękiem lub obrazami (także animowanymi), publikacji w formie elektronicznej, dostarczanych za pomocą dysków CDROM, odzieży, nakryć głowy, naczyń, w tym kubków, piór, długopisów
i innych przyrządów do pisania, breloków, smyczy reklamowych, artykułów spożywczych, kawy, artykułów kuchennych i gospodarstwa
domowego oraz pojemników (wykonanych nie z metali szlachetnych
ani nie pokrywanych nimi), wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych nieujęte w innych klasach, kubków, naczyń, sztućców,
młynków domowych elektrycznych, młynków do użytku domowego
ręcznych i innych niż ręczne; wymienione usługi świadczone również
za pomocą Internetu i bezprzewodowych sieci komunikacji elektronicznej, 41 usługi rozrywkowe połączone z imprezami sportowymi
i kulturalnymi, usługi w zakresie działalności sportowej i kulturalnej;
organizowania i prowadzenia imprez i wydarzeń sportowych, kulturalnych i edukacyjnych, wymienione usługi świadczone również za pomocą Internetu i bezprzewodowych sieci komunikacji elektronicznej,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 257784
(220) 2012 01 17
(210) 395314
(151) 2013 07 04
(441) 2012 04 23
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540)

Kolor znaku: szary, biały, zielony, czarny
(531) 25.7.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe; materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu; prefabrykowane materiały
budowlane betonowe; betonowa kostka brukowa, kostka brukowa,
płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały budowlane, obrzeża i krawężniki, cokoły, kostka brukowa z fazą,
schody niemetalowe, stopnie schodowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania
kostki brukowej, 42 doradztwo budowlane, doradztwo techniczne
dotyczące planowania budowlanego w zakresie układania kostki
brukowej na powierzchniach dostępnych dla pojazdów i pieszych,
planowanie budowlane w zakresie układania kostki brukowej na
powierzchniach dostępnych dla pojazdów i pieszych, 44 doradztwo
techniczne dotyczące planowania wykonywania prac związanych
z projektowaniem ogrodów, planowanie i wykonywanie prac związanych z projektowaniem ogrodów, nawierzchni w przestrzeniach
prywatnych i miejskich oraz publicznych.
(111) 257785
(220) 2012 01 27
(210) 395831
(151) 2013 06 03
(441) 2012 05 07
(732) PALKA WOJCIECH KOSZULKOLANDIA, Tychy, PL.
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, biały, zielony, czarny, szary, brązowy,
czerwony
(531) 1.1.5, 4.2.20, 9.1.10, 26.1.14, 27.5.1, 29.1.15
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(510), (511) 25 odzież, odzież gimnastyczna i sportowa, nakrycia
głowy, bielizna, bluzy, podkoszulki, T-shirty, koszule, kamizelki, fartuchy, krawaty, muchy, płaszcze, swetry, skarpety, kapcie, rękawiczki,
szale, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, bielizna osobista, chusty, bandanki, 35 usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, analizy kosztów, badania opinii publicznej, badania rynku, powielanie
dokumentów, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej
handlowej i usługowej, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do baz danych, obróbka tekstów reklamowych,
pokazy towarów i prezentowanie usług, prognozy ekonomiczne,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama radiowa, telewizyjna, wyszukiwanie
i sortowanie danych w bazach danych, wycena działalności handlowej, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo
handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych, wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów
reklamowych w punkcie sprzedaży, pozycjonowanie produktów na
półkach sklepowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, obuwia,
nakryć głowy, artykułów biurowych, artykułów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów biurowych, artykułów reklamowych,
40 usługi poligraficzne, drukowanie materiałów reklamowych, haft,
nanoszenie nadruków na przedmioty o charakterze reklamowym,
obróbka materiałów reklamowych, nanoszenie nadruków i haftów
na odzież oraz obuwie, 42 projektowanie materiałów reklamowych,
w tym gadżetów reklamowych, stendów reklamowych, ekspozycji
reklamowych, projektowanie znaków firmowych, projektowanie
tymczasowych materiałów reklamowych, wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym ; .

(111) 257786
(220) 2012 01 27
(210) 395835
(151) 2013 06 03
(441) 2012 05 07
(732) PALKA WOJCIECH KOSZULKOLANDIA, Tychy, PL.
(540) KOSZULKOLANDIA
(510), (511) 25 odzież, odzież gimnastyczna i sportowa, nakrycia
głowy, bielizna, bluzy, podkoszulki, T-shirty, koszule, kamizelki, fartuchy, krawaty, muchy, płaszcze, swetry, skarpety, kapcie, rękawiczki,
szale, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, bielizna osobista, chusty, bandamki, 35 usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, analizy kosztów, badania opinii publicznej, badania rynku, powielanie
dokumentów, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej
handlowej i usługowej, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do baz danych, obróbka tekstów reklamowych,
pokazy towarów i prezentowanie usług, prognozy ekonomiczne,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama radiowa, telewizyjna, wyszukiwanie
i sortowanie danych w bazach danych, wycena działalności handlowej, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo
handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych, wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów
reklamowych w punkcie sprzedaży, pozycjonowanie produktów na
półkach sklepowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, obuwia,
nakryć głowy, artykułów biurowych, artykułów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów biurowych, artykułów reklamowych,
40 usługi poligraficzne, drukowanie materiałów reklamowych, haft,
nanoszenie nadruków na przedmioty o charakterze reklamowym,
obróbka materiałów reklamowych, nanoszenie nadruków i haftów
na odzież oraz obuwie, 42 projektowanie materiałów reklamowych,
w tym gadżetów reklamowych, stendów reklamowych, ekspozycji
reklamowych, projektowanie znaków firmowych, projektowanie
tymczasowych materiałów reklamowych, wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym .
(111) 257787
(220) 2012 01 30
(151) 2013 05 31
(441) 2012 05 07
(732) STRADOWSKI WOJCIECH, Warszawa, PL.
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(540)

(531) 24.17.1, 26.4.1, 27.5.1
(510), (511) 25 odzież z wyłączeniem rękawic jeździeckich, obuwie,
28 deski surfingowe, deskorolki, body board.
(111) 257788
(220) 2012 02 02
(210) 396104
(151) 2013 07 05
(441) 2012 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(510), (511) 05 produkty farmaceutyczne; substancje dietetyczne do
celów medycznych; dodatki odżywcze do celów medycznych; lekarstwa do picia; leki dla ludzi; preparaty z mikroelementami; preparaty mogące mieć zastosowanie jako uzupełnienie codziennej diety;
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i do celów
leczniczych, suplementy diety do celów medycznych i inna żywność
dietetyczna do celów leczniczych, dodatki do żywności, cukierki
farmaceutyczne; suplementy diety do celów medycznych zawierające glukozę, 30 wyroby cukiernicze, słodycze, ekstrakty roślinne
do celów spożywczych nie zawarte w innych klasach, niemedyczne
suplementy diety nie zawarte w innych klasach; niemedyczne suplementy diety zawierające glukozę, niemedyczne suplementy diety;
suplementy diety inne niż do celów leczniczych nie zawarte w innych klasach; suplementy żywności inne niż do celów leczniczych
nie zawarte w innych klasach; środki dietetyczne inne niż do celów
leczniczych nie zawarte w innych klasach.
(111) 257789
(220) 2012 02 02
(151) 2013 05 23
(441) 2012 05 07
(732) ENDOTERAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)

(210) 396153

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnożółty
(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, afisze, plakaty, kalendarze, zakładki do książek, kartki z życzeniami, 41 usługi w zakresie edukacji
(nauczanie), instruktaży, organizowania i prowadzenia konferencji,
organizowania i prowadzenia kongresów, kształcenia praktycznego
(w tym pokazów), organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych, organizowania i prowadzenia seminariów, organizowania
i prowadzenia sympozjów, organizowania i prowadzenia zjazdów,
sprawdzianów edukacyjnych, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej, medycznej; niehospitalizacyjne placówki
opieki medycznej, szpitale, kliniki medyczne.
(111) 257790
(220) 2012 02 03
(210) 396217
(151) 2013 05 06
(441) 2012 05 07
(732) CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540)

(210) 395903
Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 3.11.1, 3.11.2, 26.2.1, 26.4.4, 26.4.10, 27.5.1, 29.1.13
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(510), (511) 03 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki
eteryczne, preparaty do mycia, mydła, wyroby kosmetyczne, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka
i balsamy do ciała, maseczki kosmetyczne, odświeżacze do ust, pasty
do zębów, proszki do zębów, odżywki do włosów, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, preparaty do
pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, kremy do rąk, 05 leki, bandaże opatrunkowe, gazy opatrunkowe,
środki lecznicze do kąpieli, żywność dietetyczna, herbaty lecznicze,
podpaski higieniczne, wata opatrunkowa, sole do kąpieli leczniczych, zioła i napoje lecznicze, maści lecznicze, preparaty do odchudzania, środki przeciwbólowe, preparaty wspomagające leczenie,
podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety, 16 publikacje,
gazety, czasopisma, albumy, broszury, druki, fotografie, kalendarze,
książki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, podręczniki,
prospekty, 35 agencje reklamowe, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, informacje
handlowe, analizy kosztów, pozyskania, sortowanie i wyszukiwanie
danych do baz danych, obróbka tekstów reklamowych, sondaże, rekrutacja personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, sprzedaż
promocyjna ww. artykułów po preferencyjnych cenach dla stałych
klientów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacja pokazów i wystaw,
sprzedaż produktów farmaceutycznych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek fachowych, czasopism fachowych poprzez zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować w hurtowni wielobranżowej i w sklepie
za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu, prowadzenie
aptek internetowych, 41 organizowanie audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie teleturniejów, konkursów, akcji społecznych,
nauczanie, nauczanie korespondencyjne, usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, udostępnianie
tych publikacji w formie książkowej i za pośrednictwem Internetu,
doradztwo zawodowe w zakresie farmacji, 44 usługi w zakresie: higieny i troski o urodę, tatuowania, kształtowania sylwetki, łaźni tureckich, kreowania wizerunku, stylizacji, opieki zdrowotnej, opieki
pielęgniarskiej, chirurgii plastycznej, fizykoterapii; usługi świadczone
przez: salony fryzjerskie, salony piękności; kliniki medyczne, fitness
kluby, sanatoria; porady w zakresie farmakologii, porady psychologa,
usługi: kosmetyczne, manicure, masażu, stomatologiczne.

(111) 257791
(220) 2012 02 03
(210) 396346
(151) 2013 06 07
(441) 2012 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) BARON
(510), (511) 05 herbicydy.
(111) 257792
(220) 2012 02 07
(151) 2013 06 07
(441) 2012 05 21
(732) SMYK Global Assets GmbH, Berno, CH.
(540)

(210) 396371
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lalki; łóżka dla lalek; pokoiki dla lalek; ubranka dla lalek; latające krążki
jako zabawki; latawce; lotki jako gry; łyżworolki; maski jako zabawki;
misie pluszowe; modele pojazdów przeskalowane; ochraniacze jako
części strojów sportowych; ochraniacze łokci jako artykuły sportowe;
piłki do gier; kapiszony do pistoletów jako zabawki; pistolety jako
zabawki; plansze do gry w warcaby; pluszowe zabawki; płetwy do
pływania; pneumatyczne pistolety jako zabawki; podkowy do zabawy; pojazdy jako zabawki; puzzle; samochody sterowane radiem jako
zabawki; ringo; rolki; sanki jako artykuły sportowe; siatki na motyle;
szachownice; szachy jako gry; śmieszne rzeczy jako atrapy; warcaby
jako gry; wrotki; wybuchowe cukierki; zabawki; zabawki ruchome,
35 reklama; usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej w sklepach, za pośrednictwem Internetu, usług elektronicznych i środków
porozumiewania się na odległość następujących towarów: balony do
zabawy; bańki mydlane jako zabawki; rękawice baseballowe; baseny kąpielowe jako zabawki; bąki jako zabawki; butelki do karmienia
lalek; buty łyżwiarskie; łyżwy; ozdoby na choinki z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy; deskorolki; dętki do piłek do gry;
gra w domino; domki dla lalek; karty do gry; gry; urządzenia do gier
innych niż przystosowane do użytku z zewnętrznym ekranem lub
monitorem; gry planszowe; grzechotki; hulajnogi jako zabawki; huśtawki; kalejdoskopy; karuzele; klocki jako zabawki; konfetti; kości do
gry; kręgle jako gry; kukiełki; kulki do gry; lalki; łóżka dla lalek; pokoiki
dla lalek; ubranka dla lalek; latające krążki jako zabawki; latawce; lotki
jako gry; łyżworolki; maski jako zabawki; misie pluszowe; modele pojazdów przeskalowane; ochraniacze jako części strojów sportowych;
ochraniacze łokci jako artykuły sportowe; piłki do gier; kapiszony
do pistoletów jako zabawki; pistolety jako zabawki; plansze do gry
w warcaby; pluszowe zabawki; płetwy do pływania; pneumatyczne
pistolety jako zabawki; podkowy do zabawy; pojazdy jako zabawki;
puzzle; samochody sterowane radiem jako zabawki; ringo; rolki; sanki jako artykuły sportowe; siatki na motyle; szachownice; szachy jako
gry; śmieszne rzeczy jako atrapy; warcaby jako gry; wrotki; wybuchowe cukierki; zabawki; zabawki ruchome.

(111) 257793
(220) 2012 02 14
(210) 396734
(151) 2013 05 06
(441) 2012 05 21
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) SOLARES DE CHILE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe pochodzące z Chile, zwłaszcza
wina.
(111) 257794
(220) 2012 02 15
(210) 396768
(151) 2013 05 13
(441) 2012 05 21
(732) MKK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POMPON
(510), (511) 41 nauczanie przedszkolne, organizowanie wystaw
związanych z kulturą lub edukacją, 43 prowadzenie barów szybkiej
obsługi [snack-bary], prowadzenie kafeterii, bufetów, prowadzenie
kawiarni, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, prowadzenie restauracji, prowadzenie restauracji
samoobsługowych, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], prowadzenie żłobków dla dzieci, prowadzenie
stołówek, 44 usługi manicure, prowadzenie salonów piękności.
(111) 257795
(220) 2012 02 15
(210) 396771
(151) 2013 05 13
(441) 2012 05 21
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny, biały
(531) 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 28 balony do zabawy; bańki mydlane jako zabawki; rękawice baseballowe; baseny kąpielowe jako zabawki; bąki jako zabawki; butelki do karmienia lalek; buty łyżwiarskie; łyżwy; ozdoby
na choinki z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy; deskorolki; dętki do piłek do gry; gra w domino; domki dla lalek; karty
do gry; gry; urządzenia do gier innych niż przystosowane do użytku
z zewnętrznym ekranem lub monitorem; gry planszowe; grzechotki;
hulajnogi jako zabawki; huśtawki; kalejdoskopy; karuzele; klocki jako
zabawki; konfetti; kości do gry; kręgle jako gry; kukiełki; kulki do gry;

(531) 27.5.1
(510), (511) 09 terminale i platformy interaktywne, 16 publikacje,
czasopisma, gazety, materiały drukowane, materiały instruktażowe
i szkoleniowe, afisze, plakaty, albumy, broszury, formularze, katalogi,
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komiksy, kalendarze, notesy, prospekty, naklejki adresowe, 35 usługi
w zakresie: badań marketingowych, badania opinii publicznej, reklamy, promocji sprzedaży dla osób trzecich, tworzenia i publikowania
tekstów sponsorowanych, komputerowego zarządzania plikami,
uaktualniania materiałów i informacji reklamowych, prezentowania
mieszkań w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowania
sprzedaży nieruchomości w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowania wystaw w celach handlowych/reklamowych, rozpowszechniania ogłoszeń, wynajmowania powierzchni reklamowej,
transkrypcji formy wiadomości i komunikatów, wycen handlowych;
wszystkie świadczone również on-line, 36 usługi: agencji nieruchomości i pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawy
i wyceny nieruchomości, wynajmowania mieszkań i pomieszczeń
biurowych, administrowania nieruchomościami, analiz finansowych, wyceny kosztów napraw; wszystkie świadczone także on-line, 37 usługi: informacji budowlanej, dostarczania informacji dotyczących renowacji, napraw, konserwacji, świadczone także on-line;
usługi czyszczenia budynków od wewnątrz i zewnątrz, usługi izolowania budynków, 38 usługi: agencji informacyjnej, przesyłania informacji tekstowej i obrazowej on-line, łączności poprzez terminale
komputerowe, udostępniania internetowego forum dyskusyjnego,
publikowania ogłoszeń elektronicznych, materiałów i informacji dostępnych z baz danych lub Internetu, prowadzenie on-line terminalu
interaktywnego, 41 usługi: edukacyjne, organizowania konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowania on-line biuletynów
i periodyków, organizowania wystaw z dziedziny edukacji i kultury,
projektowania inne niż do celów reklamowych; wszystkie świadczone także on-line, 42 usługi w zakresie architektury, doradztwa
budowlanego, projektowania budynków, projektowania dekoracji
wnętrz, planowania urbanistycznego, 44 usługi w zakresie projektowania i ogrodnictwa krajobrazowego.

(111) 257796
(220) 2012 02 15
(210) 396772
(151) 2013 05 13
(441) 2012 05 21
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)

(531) 27.5.1
(510), (511) 09 terminale i platformy interaktywne, 16 publikacje,
czasopisma, gazety, materiały drukowane, materiały instruktażowe
i szkoleniowe, afisze!, plakaty, albumy, broszury, formularze, katalogi,
komiksy, kalendarze, notesy, prospekty, naklejki adresowe, 35 usługi
w zakresie: badań marketingowych, badania opinii publicznej, reklamy, promocji sprzedaży dla osób trzecich, tworzenia i publikowania
tekstów sponsorowanych, komputerowego zarządzania plikami,
uaktualniania materiałów i informacji reklamowych, prezentowania
mieszkań w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowania
sprzedaży nieruchomości w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowania wystaw w celach handlowych/reklamowych, rozpowszechniania ogłoszeń, wynajmowania powierzchni reklamowej,
transkrypcji formy wiadomości i komunikatów, wycen handlowych;
wszystkie świadczone również on-line, 36 usługi: agencji nieruchomości i pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawy
i wyceny nieruchomości, wynajmowania mieszkań i pomieszczeń
biurowych, administrowania nieruchomościami, analiz finansowych, wyceny kosztów napraw; wszystkie świadczone także on-line, 37 usługi: informacji budowlanej, dostarczania informacji dotyczących renowacji, napraw, konserwacji, świadczone także on-line;
usługi czyszczenia budynków od wewnątrz i zewnątrz, usługi izolowania budynków, 38 usługi: agencji informacyjnej, przesyłania informacji tekstowej i obrazowej on-line, łączności poprzez terminale
komputerowe, udostępniania internetowego forum dyskusyjnego,
publikowania ogłoszeń elektronicznych, materiałów i informacji dostępnych z baz danych lub Internetu, prowadzenie on-line terminalu
interaktywnego, 41 usługi: edukacyjne, organizowania konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowania on-line biuletynów
i periodyków, organizowania wystaw z dziedziny edukacji i kultury,
projektowania inne niż do celów reklamowych; wszystkie świadczone także on-line, 42 usługi w zakresie architektury, doradztwa
budowlanego, projektowania budynków, projektowania dekoracji
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wnętrz, planowania urbanistycznego, 44 usługi w zakresie projektowania i ogrodnictwa krajobrazoweg.

(111) 257797
(220) 2012 02 15
(151) 2013 05 16
(441) 2012 05 21
(732) POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giebnia, PL.
(540) TALIA
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne; margaryny.

(210) 396789

(111) 257798
(220) 2012 02 16
(210) 396805
(151) 2013 06 06
(441) 2012 05 21
(732) BŁAŻEJEWICZ HALINA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH, Katarzynki, PL.
(540)

(531) 26.1.2, 26.1.18, 27.5.1
(510), (511) 06 metalowe akcesoria meblowe, osprzęt, okucia, złącza
i elementy wyposażenia mebli biurowych, garderobianych, kuchennych i tapicerskich oraz ich części składowe, 20 niemetalowe akcesoria meblowe, wyroby z tworzyw sztucznych, wyroby z drewna,
osprzęt, okucia, złącza i elementy wyposażenia mebli biurowych,
garderobianych, kuchennych i tapicerskich oraz ich części składowe,
40 obróbka materiałowa, przetwórstwo tworzyw sztucznych.
(111) 257799
(220) 2012 02 20
(151) 2013 06 12
(441) 2012 06 04
(732) PISKOZUB ADAM P.P.H.U. DAPI, Wrocław, PL.
(540)

(210) 396931

Kolor znaku: biały, czarny, różowy, zielony
(531) 26.4.2, 26.4.16, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo, koktajle bezalkoholowe, syropy, preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, napoje energetyzujące.
(111) 257800
(220) 2012 02 21
(210) 397050
(151) 2013 06 20
(441) 2012 06 04
(732) JAGIEŁOWICZ KRZYSZTOF JAGO OŚRODEK NAUCZANIA
JĘZYKÓW OBCYCH, Zielona Góra, PL.
(540)

(531) 27.5.1
(510), (511) 37 usługi w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów,
41 usługi w zakresie nauczania języków obcych, prowadzenia szkoły
języków obcych, usługi lektorów językowych, usługi w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, usługi kształcenia ustawicznego dorosłych; usługi rekreacyjne; usługi rozrywkowe,
44 usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni.
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398704
398705
398706
399154
399442
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

14/2012
14/2012
14/2012
15/2012
16/2012

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
299285
332325
332326
333388
346559
349137
351933
354183
356297
357778
358794
359365
359366
360997
363158
363780
364661
365985
367723
368656
371210
371215
373505
373506
374023
374024
375970
376184
376537
376558
378806
378998
379467
379744
379841
380657
380659
382066
382952
383217
383219
383409
383680
384908
385459
385565
385566
385838
386231
386232
386233
386606
386826
386843
387038
387040
387045
387082

24/2005
03/2008
03/2008
07/2008
01/2009
05/2009
11/2009
14/2009
18/2009
21/2009
23/2009
24/2009
24/2009
01/2010
05/2010
06/2010
08/2010
10/2010
13/2010
14/2010
19/2010
19/2010
23/2010
23/2010
24/2010
24/2010
01/2011
02/2011
02/2011
02/2011
06/2011
07/2011
08/2011
08/2011
09/2011
10/2011
10/2011
12/2011
14/2011
14/2011
14/2011
14/2011
15/2011
17/2011
18/2011
18/2011
18/2011
18/2011
19/2011
19/2011
19/2011
20/2011
20/2011
20/2011
20/2011
20/2011
20/2011
20/2011

387084
388046
388334
388335
388336
388512
389106
390147
390623
390657
390658
390673
391354
391429
392000
392045
392172
392643
392828
393319
394136
394137
394165
394182
394189
394437
394438
395894
395895
395896
395897
395898
395899
395917
395918
396047
396049
396492
396751
396763
396885
396948
397063
397535
397544
397822
398194
398477
398478
398685
398686
398695
398697
398698
398700
398701
398702
398703

20/2011
22/2011
23/2011
23/2011
23/2011
23/2011
24/2011
26/2011
01/2012
01/2012
01/2012
01/2012
02/2012
02/2012
03/2012
03/2012
03/2012
04/2012
05/2012
06/2012
11/2012
11/2012
07/2012
07/2012
07/2012
07/2012
07/2012
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
11/2012
11/2012
11/2012
11/2012
12/2012
12/2012
12/2012
12/2012
13/2012
14/2012
14/2012
14/2012
14/2012
14/2012
14/2012
14/2012
14/2012
14/2012
14/2012
14/2012
14/2012

2967
399443
399456
400478
400839

16/2012
16/2012
18/2012
18/2012

394
DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
273117
273120
276139
327875
327876
365700
369377
372257
372258
377148
377899
378296
383185
383758
383920
384408
384584
384593
386359
386360
386394
388290
389117
389608
390268
390269
390307
391372
393035
393066
393918
393999
394001
394076
394236
394237
394238
396205
396323
396421
396917
396919
396920
396973
396995
396999
397002
398159
398452
398454
398471
399018

08/2004
08/2004
10/2004
22/2007
22/2007
10/2010
16/2010
21/2010
21/2010
03/2011
05/2011
06/2011
14/2011
15/2011
15/2011
16/2011
16/2011
16/2011
19/2011
19/2011
19/2011
23/2011
24/2011
25/2011
26/2011
26/2011
26/2011
02/2012
05/2012
05/2012
06/2012
07/2012
07/2012
07/2012
07/2012
07/2012
07/2012
10/2012
11/2012
11/2012
11/2012
11/2012
11/2012
12/2012
12/2012
12/2012
12/2012
13/2012
14/2012
14/2012
14/2012
15/2012

399125
399242
399405
399410
399411
399412
399414
399714
399814
400003
400004
400009
400011
400158
400165
400238
400368
400402
400412
400413
400414
401484
401826
402425
402426
402427
402886
403373
404618
404921
404922
405247
405941
406817
407693
407786
407789
408444
408786
409321
409327
409335
409342
409748
409749
409942
410725
411515
411538
412020
412053
412306

15/2012
15/2012
16/2012
16/2012
16/2012
16/2012
16/2012
16/2012
16/2012
17/2012
17/2012
17/2012
17/2012
17/2012
17/2012
17/2012
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
18/2012
20/2012
20/2012
21/2012
21/2012
21/2012
22/2012
23/2012
26/2012
01/2013
01/2013
01/2013
03/2013
05/2013
06/2013
06/2013
06/2013
07/2013
08/2013
09/2013
09/2013
09/2013
09/2013
10/2013
10/2013
10/2013
12/2013
13/2013
13/2013
14/2013
14/2013
14/2013

2968
412376
412381
412382
412383
412384
412499
412531
412538
412570
412571
412574
412576
412580
412583
412584
412585
412586
412587
412589
412593
412622
412803
412853
412854
412856
412857
412858
412859
412865
412948
413023
413025
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14/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
15/2013
16/2013
16/2013

413026
413027
413068
413069
413175
413177
413241
413324
413325
413374
413401
413405
413501
413538
413571
413592
413653
413654
413655
413720
413750
414015
414091
414743
415520
415527
415528
415529
415531
415532
415533

16/2013
16/2013
16/2013
16/2013
16/2013
16/2013
16/2013
16/2013
16/2013
16/2013
16/2013
16/2013
16/2013
16/2013
16/2013
17/2013
17/2013
17/2013
17/2013
17/2013
17/2013
17/2013
17/2013
19/2013
20/2013
20/2013
20/2013
20/2013
20/2013
20/2013
20/2013
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DECYZJE STWIERDZAJACE 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.
277067
304395
322117
322628
324624
324625
324626
329767
332965
334702
335014
336099
337120
338711
343337
343654
343761
348224
348225
350483
350734
350835
351631
351632
353242

11/2004
08/2006
12/2007
13/2007
16/2007
16/2007
16/2007
25/2007
04/2008
08/2008
08/2008
10/2008
12/2008
14/2008
21/2008
22/2008
22/2008
04/2009
04/2009
08/2009
09/2009
09/2009
10/2009
10/2009
13/2009

353519
354351
355760
355762
355763
355766
357261
357621
359026
359226
360130
360648
360649
361333
362405
363160
363386
365246
365396
366967
366969
367918
368217
368846
368847

13/2009
15/2009
17/2009
17/2009
17/2009
17/2009
20/2009
21/2009
23/2009
24/2009
11/2010
26/2009
26/2009
02/2010
04/2010
05/2010
05/2010
09/2010
10/2010
12/2010
12/2010
13/2010
14/2010
15/2010
15/2010

369370
369595
370373
370585
370693
370915
370916
371411
371525
373407
373434
373788
374220
375294
375332
375758
375759
375760
375762
375764
375766
375810
375913
376001
376002
377029
377120
377832
377865
377945
379597
379829
380056
380298
380503
380515
380620
380736
380828
380877
380936
381764
381765
381836
381837
381974
382468
382792
382848
383063
383357
383360
383443
383812
383813
383814
383815
383816
383817
383818
383936
383938
383939
383940
383941

16/2010
16/2010
18/2010
18/2010
18/2010
18/2010
18/2010
19/2010
20/2010
23/2010
23/2010
23/2010
24/2010
26/2010
26/2010
01/2011
01/2011
01/2011
01/2011
01/2011
01/2011
01/2011
01/2011
01/2011
01/2011
04/2011
03/2011
05/2011
05/2011
05/2011
08/2011
08/2011
09/2011
09/2011
10/2011
10/2011
10/2011
10/2011
10/2011
10/2011
10/2011
12/2011
12/2011
12/2011
12/2011
12/2011
13/2011
13/2011
13/2011
14/2011
14/2011
14/2011
14/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011

Nr 11/2013
383960
383992
384027
384054
384090
384093
384097
384099
384152
384229
384231
384503
384505
384507
384893
384934
384996
384997
385234
385258
385350
385370
385465
385486
385602
385610
385759
385779
385785
385837
385869
385872
385885
385907
386017
386029
386072
386169
386261
386262
386285
386298
386346
386395
386396
386440
386442
386443
386485
386499
386514
386532
386569
386570
386591
386656
386969
386980
386993
387297
387298
387393
387451
390772

15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
15/2011
16/2011
16/2011
16/2011
17/2011
17/2011
17/2011
17/2011
17/2011
17/2011
18/2011
18/2011
18/2011
18/2011
18/2011
18/2011
18/2011
18/2011
18/2011
18/2011
18/2011
18/2011
18/2011
18/2011
19/2011
19/2011
19/2011
19/2011
19/2011
19/2011
23/2011
19/2011
19/2011
19/2011
19/2011
19/2011
19/2011
19/2011
19/2011
19/2011
19/2011
19/2011
20/2011
20/2011
20/2011
20/2011
20/2011
20/2011
20/2011
21/2011
21/2011
21/2011
21/2011
01/2012
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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.
43678 2013 08 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: T&N Trade Marks Limited, Manchester, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: F-M TRADEMARKS LIMITED, Manchester, Wielka Brytania.
43678 2013 08 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: F-M TRADEMARKS LIMITED, Manchester,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: FEDERAL-MOGUL LIMITED,
Manchester, Wielka Brytania.
43756 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PARFUMS ROCHAS, Societe Anonyme, Paryż, Francja i dokonanie wpisu: Parfums Rochas S.A.S., Paryż, Francja.
43757 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PARFUMS ROCHAS, Societe Anonyme,
Paryż, Francja i dokonanie wpisu: Parfums Rochas S.A.S., Paryż,
Francja.
56229 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Voith AG, Heidenheim, Niemcy i dokonanie wpisu: VOITH GmbH, Heidenheim, Niemcy.
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64364 2013 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hijos de Ybarra, S.A., Dos Hermanas, Hiszpania i dokonanie wpisu: GRUPO YBARRA ALIMENTACION, S.L., Dos
Hermanas, Hiszpania.
64481 2013 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Procter & Gamble Manufacturing Cologne GmbH, Kolonia, Niemcy i dokonanie wpisu: Procter & Gamble
International Operations S.A., Petil-Lancy, Szwajcaria.
64863 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Państwowe Warszawska Wytwórnia Wódek KONESER, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: JAROSŁAW NOWOCIEL, Grzegorzewice, Polska.
70269 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Lausanne, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CCM IP, S.A., Monterrey, Meksyk.
70269 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE,
Monterrey, Meksyk.
70269 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE, Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV, Monterrey, Meksyk.
70270 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Lausanne, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CCM IP, S.A., Monterrey, Meksyk.
70270 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE,
Monterrey, Meksyk.
70270 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE, Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV, Monterrey, Meksyk.
70271 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Lausanne, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CCM IP, S.A., Monterrey, Meksyk.
70271 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE,
Monterrey, Meksyk.
70271 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE, Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV, Monterrey, Meksyk.
70272 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Lausanne, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CCM IP, S.A., Monterrey, Meksyk.
70272 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE,
Monterrey, Meksyk.

56653 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Perfums Rochas, Societe Anonyme, Paryż,
Francja i dokonanie wpisu: Parfums Rochas S.A.S., Paryż, Francja.

70272 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE, Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV, Monterrey, Meksyk.

60038 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS
Sp. z o.o., Warszawa, Polska 010413361 i dokonanie wpisu: AKZO
NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Holandia.

70273 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Lausanne, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CCM IP, S.A., Monterrey, Meksyk.

60263 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Ferring-Léciva, s.a., Jesenice k/Prahy, Republika Czeska i dokonanie wpisu: FERRING B.V., Hoofddorp, Holandia.

70273 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE,
Monterrey, Meksyk.

2970

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 11/2013

70273 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE, Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV, Monterrey, Meksyk.

70279 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE,
Monterrey, Meksyk.

70274 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Lausanne, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CCM IP, S.A., Monterrey, Meksyk.

70279 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE, Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV, Monterrey, Meksyk.

70274 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE,
Monterrey, Meksyk.

70281 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Lausanne, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CCM IP, S.A., Monterrey, Meksyk.

70274 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE, Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV, Monterrey, Meksyk.

70281 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE,
Monterrey, Meksyk.

70275 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Lausanne, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CCM IP, S.A., Monterrey, Meksyk.

70281 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE, Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV, Monterrey, Meksyk.

70275 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE,
Monterrey, Meksyk.

70464 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Perfums Rochas, Paryż, Francja i dokonanie wpisu: Parfums Rochas S.A.S., Paryż, Francja.

70275 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE, Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV, Monterrey, Meksyk.

74487 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JAKUSZ Systemy Zabezpieczeń Bankowych, Kościerzyn, Polska i dokonanie wpisu: BOGDAN JAKUSZ, Ząbrsko Górne, Polska.

70276 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Lausanne, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CCM IP, S.A., Monterrey, Meksyk.

76363 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIURO PODRÓŻY „TRIP” M. CHECHLIŃSKA, J. CHECHLIŃSKI, G.KRZANIK – SPÓŁKA JAWNA, Zakopane, Polska
i dokonanie wpisu: GRUPA „TRIP” M. CHECHLIŃSKA, J. CHECHLIŃSKI,
G.KRZANIK I SPÓŁKA JAWNA, Zakopane, Polska 490787693.

70276 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE,
Monterrey, Meksyk.
70276 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE, Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV, Monterrey, Meksyk.
70277 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Lausanne, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CCM IP, S.A., Monterrey, Meksyk.
70277 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE,
Monterrey, Meksyk.
70277 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE, Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV, Monterrey, Meksyk.
70278 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Lausanne, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CCM IP, S.A., Monterrey, Meksyk.
70278 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE,
Monterrey, Meksyk.
70278 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CAPITAL VARIABLE, Monterrey, Meksyk i dokonanie wpisu: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV, Monterrey, Meksyk.
70279 2013 08 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM IP, S,A., Lausanne, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CCM IP, S.A., Monterrey, Meksyk.

76363 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA „TRIP” M. CHECHLIŃSKA, J.
CHECHLIŃSKI, G.KRZANIK I SPÓŁKA JAWNA, Zakopane, Polska
490787693 i dokonanie wpisu: GRUPA TRIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Zakopane, Polska 490787693.
76400 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jutrzenka Colian Sp. z o.o., Opatówek,
Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.
76400 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
76401 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jutrzenka Colian Sp. z o.o., Opatówek,
Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.
76401 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
77043-A 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TYMBARK - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Tymbark, Polska 490540969 i dokonanie wpisu: TYMBARK - MWS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Tymbark, Polska 490540969.
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78529 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: High Sierra Sport Company, Vermon Hills,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Samsonite IP Holdings S.à.r.l., Luxembourg, Luksemburg.

85354 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FLORINA Fabryka Kosmetyków
Spółdzielnia Pracy, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: Spółdzielnia
FLORINA, Kraków, Polska.

79520 2013 08 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BPB United Kingdom Limited,
Slough, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: BPB United Kingdom
Limited, Coventry, Wielka Brytania.

85354 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Spółdzielnia FLORINA, Kraków, Polska
i dokonanie wpisu: Bielenda Kosmetyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska.

79977 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930041341.

85354 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Bielenda Kosmetyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: Bielenda Kosmetyki Naturalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Kraków, Polska.

80959 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH
– WYDAWNICTWO WE WROCŁAWIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, Wrocław, Polska 000326730
i dokonanie wpisu: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH, Wrocław, Polska 930691990.
81280 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
82754 2013 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARCH COATINGS ITALIA S.p.A., Pianoro, Włochy i dokonanie wpisu: ARCH COATINGS ITALIA S.r.l., Pianoro, Włochy.
82754 2013 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARCH COATINGS ITALIA S.r.l., Pianoro, Włochy i dokonanie wpisu: ARCH SAVERLACK COATINGS S.r.l.,
Pianoro, Włochy.
82754 2013 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARCH SAYERLACK COATINGS S.r.l., Pianoro, Włochy i dokonanie wpisu: SAYERLACK S.r.l., Pianoro, Włochy.
83884 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Valma B.V., At Veenendaal, Holandia i dokonanie wpisu: Turtle Wax Benelux B.V., La Veenendaal, Holandia.
84148 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dim S.A., Autun, Francja i dokonanie wpisu: DIM, Rueil Malmaison, Francja.
84149 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dim S.A., Autun, Francja i dokonanie wpisu: DIM, Rueil Malmaison, Francja.
84152 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dim S.A., Autun, Francja i dokonanie wpisu: DIM, Rueil Malmaison, Francja.
84153 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dim S.A., Autun, Francja i dokonanie wpisu: DIM, Rueil Malmaison, Francja.
84227 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SANUS Zakład Produkcji Artykułów
Ortopedycznych Staniszewska Joanna, Tarnowo Podgórne, Polska
i dokonanie wpisu: SANUS Joanna Nowakowska, Tarnowo Podgórne, Polska 632513055.
84601 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIOFARMA Societe anonyme, Neuilly-sur-Seine, Francja i dokonanie wpisu: BIOFARMA Société par action simplifiée, Suresnes Cedex, Francja.
84916 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS
Sp. z o.o., Warszawa, Polska 010413361 i dokonanie wpisu: AKZO
NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Holandia.
85276 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Chloe Societe Anonyme, Prayż, Francja i dokonanie wpisu: Chloe Société par action simplifiée, Paryż, Francja.

85354 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Bielenda Kosmetyki Naturalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska i dokonanie
wpisu: Bielenda Kosmetyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Kraków, Polska.
85354 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bielenda Kosmetyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Kraków, Polska
i dokonanie wpisu: Bielenda Kosmetyki Naturalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Kraków, Polska.
85398 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERMATCH SWEDEN AB, Sztokholm,
Szwecja i dokonanie wpisu: Svenska Tobaks Aktiebolag, Sztokholm, Szwecja.
85398 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Svenska Tobaks Aktiebolag, Sztokholm,
Szwecja i dokonanie wpisu: Swedish Match Intellectual Property
AB, Sztokholm, Szwecja.
85466 2013 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Primo-Plast A/S, Tistrup, Dania
i dokonanie wpisu: PRIMO DANMARK A/S, Tirstrup, Dania.
85468 2013 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Primo-Plast A/S, Tistrup, Dania
i dokonanie wpisu: PRIMO DANMARK A/S, Tirstrup, Dania.
85844 2013 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adler Modemärkte GmbH, Haibach, Niemcy i dokonanie wpisu: Adler Modemärkte AG, Haibach, Niemcy.
86113 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SANIT Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne Spółka z o.o., Knurów, Polska i dokonanie wpisu: SANIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska
003443637.
86212 2013 08 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Soboń Marcin, Soboń Tomasz, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: SOBOŃ MARCIN, SOBOŃ TOMASZ, Starachowice, Polska.
86259 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Optimol Olwerke Industrie GmbH, Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Deutsche Castrol-Industrieoel
GmbH, Landau/Pflaz, Niemcy.
86259 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Deutsche Castrol-Industrieoel GmbH,
Landau/Pflaz, Niemcy i dokonanie wpisu: Castrol Industrie GmbH,
Mönchengladbach, Niemcy.
86259 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Castrol Industrie GmbH, Mönchengladbach,
Niemcy i dokonanie wpisu: Deutsche BP AG, Hamburg, Niemcy.
86259 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Deutsche BP AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: BP Europa SE, Hamburg, Niemcy.
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86797 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TETA Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska i dokonanie wpisu: UNIT4 TETA Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska.
86797 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNIT4 TETA Spółka Akcyjna, Wrocław,
Polska i dokonanie wpisu: UNIT4 BUSINESS SOFTWARE HOLDING
B.V., Sliedrecht, Holandia.
87518 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
88516 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dim S.A., Autun, Francja i dokonanie wpisu: DIM, Rueil Malmaison, Francja.
89439 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLFISCH Spółka z o.o., Doble,
Polska i dokonanie wpisu: „FRIEDRICHS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Doble, Polska 330238111.
89689 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Optimol Olwerke Industrie GmbH, Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Deutsche Castrol-Industrieoel
GmbH, Landau/Pflaz, Niemcy.
89689 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Deutsche Castrol-Industrieoel GmbH,
Landau/Pflaz, Niemcy i dokonanie wpisu: Castrol Industrie GmbH,
Mönchengladbach, Niemcy.
89689 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Castrol Industrie GmbH, Mönchengladbach, Niemcy i dokonanie wpisu: Deutsche BP AG, Hamburg,
Niemcy.
89689 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Deutsche BP AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: BP Europa SE, Hamburg, Niemcy.
89692 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Optimol Olwerke Industrie GmbH, Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Deutsche Castrol-Industrieoel
GmbH, Landau/Pflaz, Niemcy.
89692 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Deutsche Castrol-Industrieoel GmbH,
Landau/Pflaz, Niemcy i dokonanie wpisu: Castrol Industrie GmbH,
Mönchengladbach, Niemcy.
89692 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Castrol Industrie GmbH, Mönchengladbach, Niemcy i dokonanie wpisu: Deutsche BP AG, Hamburg,
Niemcy.
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91748 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kredyt Bank S.A., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
94786 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTAL-REM Zakłady Produkcyjno-Usługowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzeszów, Polska
i dokonanie wpisu: INSTAL-REM SA, Rzeszów, Polska.
95444 2013 08 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Allied Domecq Spirits & Wine
Limited, Bedminster Down, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Londyn, Wielka Brytania.
95444 2013 08 14 D. Dokonano wpisu: W dniu 28 czerwca
2012 r. zawarto umowę licencyjną wyłączną, na czas nieokreślony
na używanie znaku towarowego MACNAIR’S przez Chivas Brothers
Limited, Paisley, Wielka Brytania.
99119 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Diedenhofen GmbH; Otto-von-GuerickeStrasse 1„ St. Augustin /Bonn, Niemcy i dokonanie wpisu: Diedenhofen GmbH & Co. KG, Sankt Augustin, Niemcy.
99119 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Diedenhofen GmbH & Co. KG, Sankt Augustin /Bonn, Niemcy i dokonanie wpisu: Diedenhofen Vertriebs
GmbH, Grünwald, Niemcy.
103656 2013 08 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mattel, Inc., Mt Laurel, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mattel, Inc., El Segundo,
Stany Zjednoczone Ameryki.
107515 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
108826 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
110167 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SURFLAND Sp. z o.o. Sp.k., Wrocław,
Polska i dokonanie wpisu: SURFLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wrocław, Polska.
110227 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.

89692 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Deutsche BP AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: BP Europa SE, Hamburg, Niemcy.

111036 2013 08 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wesergold Getränkeindustrie GmbH
& Co. KG, Rinteln, Niemcy i dokonanie wpisu: riha Richard Hertinger
Geträbke GmbH & Co, Handels-KG, Rinteln, Niemcy.

89693 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Optimol Olwerke Industrie GmbH, Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Deutsche Castrol-Industrieoel
GmbH, Landau/Pflaz, Niemcy.

111036 2013 08 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: riha Richard Hertinger Geträbke
GmbH & Co, Handels-KG, Rinteln, Niemcy i dokonanie wpisu: riha
WeserGold Geträbke GmbH & Co, Rinteln, Niemcy.

89693 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Deutsche Castrol-Industrieoel GmbH,
Landau/Pflaz, Niemcy i dokonanie wpisu: Castrol Industrie GmbH,
Mönchengladbach, Niemcy.

111986 2013 08 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YPLON N.V./S.A., Estaimpuis, Belgia i dokonanie wpisu: McBride, Estaimpuis, Belgia.

89693 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Castrol Industrie GmbH, Mönchengladbach,
Niemcy i dokonanie wpisu: Deutsche BP AG, Hamburg, Niemcy.

112379 2013 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS., LTD., Shenzhen, Chiny i dokonanie wpisu: SKYWORTH GROUP CO., LTD., Shenzhen, Chiny.

89693 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Deutsche BP AG, Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: BP Europa SE, Hamburg, Niemcy.

113499 2013 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Nu3 N.V., Antwerpen, Belgia i dokonanie
wpisu: Yara Nederland B.V., Sluiskil, Holandia.
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113792 2013 08 05 D. Dokonano wpisu: W dniu 21 grudnia
2012 r. udzielono pełnej i niewyłączną licencji na używanie znaku
towarowego przez BANQUE ACCORD z siedzibą w Croix, Francja na
czas nieoznaczony”.

WARAMI IMPORTOWANYMI – Z.I.A. SUCHAŃSCY SPÓŁKA JAWNA,
02-473 Warszawa ul. Popularna 32, Polska i dokonanie wpisu: „ZAS
– POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.

121505 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.

143327 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy Spółka Jawna, 02-473 Warszawa ul. Popularna 32, Polska i dokonanie wpisu: „ZAS – POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
010097718.

126916 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
128245 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wyciślok Edward NICROMET Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu, Jawiszowice, Polska i dokonanie wpisu: NICROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bestwinka, Polska 242784675.
13089 1 2013 08 05 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Aneksu
Nr 2 z dnia 18 kwietnia 2012 r. do Umowy z dnia 18 kwietnia 2002
r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego nr R-130891 przez KOMO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Polska na czas oznaczony, tj. do dnia 18 kwietnia 2017 r.”
131750 2013 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DYMO, Sint-Niklaas, Belgia i dokonanie
wpisu: SANFORD L.P., Oakbrook, Stany Zjednoczone Ameryki.
135948 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC - POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
135966 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC - POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
136682 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC - POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
137831 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARMACOL S.A., 40-541 Katowice ul. Rzepakowa 2, Polska 27352747 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-KIELCE”
SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Katowice,
Polska 241823781.
139614 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Maspex Sp. z o.o., Wadowice, Polska
070396905 i dokonanie wpisu: MASPEX-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska 070396905.
142077 2013 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kraft Foods Global Brands LLC, Northfield, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mars Belgium N.V., Zavebten, Belgia.
142186 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa Polska i dokonanie
wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska.
142599 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC - POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
143194 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ZAS PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU TO-

143726 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kredyt Bank S.A., 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 2/8, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI WBK
SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
144087 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK S.A., 01-211 Warszawa
ul. Kasprzaka 2/8, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI
WBK SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
144088 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK S.A., 01-211 Warszawa
ul. Kasprzaka 2/8, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI
WBK SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
144650 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL S.A., Kamyk, Polska 151544332
i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
144651 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL S.A., Kamyk, Polska 151544332
i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
144652 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL S.A., Kamyk, Polska 151544332
i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
144954 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK S.A., 01-211 Warszawa
ul. Kasprzaka 2/8, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI
WBK SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
145471 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM - Fabryka Leków Spółka z o.o.,
95-054 Ksawerów ul. Szkolna 31, Polska 472279864 i dokonanie
wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255.
145609 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
145784 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy Spółka Jawna, 02-473 Warszawa ul. Popularna 32, Polska 002117867 i dokonanie wpisu: „ZAS –
POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.
145786 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy Spółka Jawna, 02-473 Warszawa ul. Popularna 32, Polska i dokonanie wpisu: „ZAS – POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
010097718.
145787 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy Spółka Jawna, 02-473 Warszawa ul. Popularna 32, Polska 002117867 i dokonanie wpisu: „ZAS –

2974

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.
146490 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
„MOKATE” Teresa Mokrysz, 54-450 Ustroń ul. Katowicka 265, Polska
i dokonanie wpisu: Teresa Mokrysz, Ustroń, Polska.
148938 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wielkopolska Wytwórnia Żywności „PROFI” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. Grabów n/Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: BRAND MANAGEMENT
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grabów n/Prosną, Polska 301501924.
148939 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wielkopolska Wytwórnia Żywności „PROFI” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. Grabów n/Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: BRAND MANAGEMENT
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grabów n/Prosną, Polska 301501924.
148940 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wielkopolska Wytwórnia Żywności „PROFI” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. Grabów n/Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: BRAND MANAGEMENT
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grabów n/Prosną, Polska 301501924.
148941 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wielkopolska Wytwórnia Żywności „PROFI” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. Grabów n/Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: BRAND MANAGEMENT
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grabów n/Prosną, Polska 301501924.
148944 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wielkopolska Wytwórnia Żywności „PROFI” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. Grabów n/Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: BRAND MANAGEMENT
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grabów n/Prosną, Polska 301501924.
148945 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wielkopolska Wytwórnia Żywności „PROFI” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. Grabów n/Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: BRAND MANAGEMENT
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grabów n/Prosną, Polska 301501924.
148973 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DELIC-POL” S.A., Kamyk, Polska i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
148974 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DELIC-POL” Spółka Akcyjna, Kamyk, Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
148975 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „DELIC-POL” SA., Kamyk, Polska
151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
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152542 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy Spółka Jawna, 02-473 Warszawa ul. Popularna 32, Polska 002117867 i dokonanie wpisu: „ZAS –
POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.
152573 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „DELIC-POL” SA., Kamyk, Polska
151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
152742 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
152583 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FORTIS BANK POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, 02-674 Warszawa ul. Marynarska 13, Polska i dokonanie
wpisu: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 003915970.
152584 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FORTIS BANK POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, 02-674 Warszawa ul. Marynarska 13, Polska i dokonanie
wpisu: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 003915970.
153027 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
153028 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
153029 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
153190 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
153191 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
153878 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa „Lew” Spółka z o.o., 42-200 Częstochowa ul. Brzeźnicka 46B, Polska 150868989 i dokonanie wpisu:
GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa, Polska 151585360.
155318 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM - Fabryka Leków Spółka z o.o.,
95-054 Ksawerów ul. Szkolna 31, Polska 472279864 i dokonanie
wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255.

148976 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DELIC-POL” SA., Kamyk, Polska i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.

156209 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM - Fabryka Leków Spółka z o.o.,
95-054 Ksawerów ul. Szkolna 31, Polska 472279864 i dokonanie
wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255.

149353 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy Spółka Jawna”, 02-473 Warszawa ul. Popularna 32, Polska 002117867 i dokonanie wpisu: „ZAS –
POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.

156493 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK S.A., 01-211 Warszawa

156492 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK S.A., 01-211 Warszawa
ul. Kasprzaka 2/8, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI
WBK SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
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ul. Kasprzaka 2/8, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI
WBK SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
156494 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK S.A., 01-211 Warszawa
ul. Kasprzaka 2/8, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI
WBK SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
156496 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK S.A., 01-211 Warszawa
ul. Kasprzaka 2/8, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI
WBK SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
156497 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK S.A., 01-211 Warszawa
ul. Kasprzaka 2/8, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI
WBK SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
156498 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK S.A., 01-211 Warszawa
ul. Kasprzaka 2/8, Polska i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI
WBK SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
158044 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „MG” Edyta Sygadlik & Mirosław Głaczkowski, 26-800 Białobrzegi ul. Żeromskiego 34, Polska 670531773 i dokonanie wpisu: ZPHU
„MG” MIROSLAW GŁACZKOWSKI, Białobrzegi, Polska 670531773.
158224 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GMI Spółka z o.o., 30-209 Kraków ul. Kornela Makuszyńskiego 22, Polska i dokonanie wpisu: PROWANA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Janków,
Polska 010649170.
158613 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAS PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU TOWARAMI IMPORTOWANYMI – Z.I.A. SUCHAŃSCY SPÓŁKA JAWNA,
02-473 Warszawa ul. Popularna 32, Polska i dokonanie wpisu: „ZAS
– POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.
159023 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy Spółka Jawna, 02-473 Warszawa
ul. Popularna 32, Polska 002170887 i dokonanie wpisu: „ZAS–POL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.
159559 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
159805 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
159806 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
159836 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
160719 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „AFLOFARM” - Fabryka Leków Spółka z o.o., 95-054 Ksawerów ul. Szkolna 31, Polska 472279864 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255.
161246 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PENTAGRAM POLSKA SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
011177939 i dokonanie wpisu: MULTIMEDIA LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011177939.
161246 2013 08 13 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 21 listopada 2012 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez spółkę Action SA, Warszawa,
Polska na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r.”
163308 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
163309 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
163452 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CD PROJEKT Spółka z o.o.,
Warszawa, Polska 016103851 i dokonanie wpisu: CDP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
016103851.
163452 2013 08 06 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: CDP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016103851 i dokonanie wpisu: CDP.
PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 016103851 CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 492707333 oraz w rubryce E dokonano wpisu: „Na podstawie
Regulaminu z dnia 31 grudnia 2012 r. ustanowiono wspólne prawo
ochronne”.
163469 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
163470 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Kamyk,
Polska 151544332 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
165306 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding, Bydgoszcz, Polska 091267838 i dokonanie wpisu: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA
AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838.
165819 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CD PROJEKT RED Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 492707333 734-28-67-148 i dokonanie wpisu:
CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 492707333.
166346 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z o.o.,
Ksawerów, Polska 472279864 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice,
Polska 472871255.
169505 2013 08 07 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Ksawerów, Polska 472279864 AFLOFARM
Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 oraz w rubryce E wykreślić wpis: Wspólne prawo
ochronne.
169599 2013 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEFORMANCE HEALTH, INC., Export, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: PERFORMANCE HEALTH, LLC., Akron, Stany Zjednoczone Ameryki.
169634 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUCHMANN Spółka z o.o., Warszawa, Pol-
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ska 008001039 i dokonanie wpisu: „WYDAWNICTWO W.A.B.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
169634 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „WYDAWNICTWO W.A.B.”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
011982807.
170337 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Polskie Biuro Podróży „ORBIS”
Sp. z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: Polskie Biuro Podróży Travel Time Sp. z o.o., Warszawa, Polska.
170337 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Polskie Biuro Podróży Travel Time
Sp. z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: Jan Korsak „Częstochowa Cargo & Travel Agency”, Częstochowa, Polska NIP 573020-53-78.
170429 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wielkopolska Wytwórnia Żywności „PROFI” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. Grabów n/Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: BRAND MANAGEMENT
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grabów n/Prosną, Polska 301501924.
170430 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wielkopolska Wytwórnia Żywności „PROFI” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. Grabów n/Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: BRAND MANAGEMENT
PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grabów n/Prosną, Polska 301501924.
170603 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Computer Associates International, Inc.,
Islandia, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CA, Inc.,
Islandia, Stany Zjednoczone Ameryki.
170648 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa „LEW” Sp. z o.o., Częstochowa, Polska 151585360 i dokonanie wpisu: GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA,
Częstochowa, Polska 151585360.
171483 2013 08 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Medycyna Rodzinna S.A., Warszawa, Polska 016405486 i dokonanie wpisu: MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
171483 2013 08 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
171484 2013 08 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Medycyna Rodzinna S.A., Warszawa, Polska 016405486 i dokonanie wpisu: MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
171484 2013 08 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
171783 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK S.A., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA”,
Wrocław, Polska 930041341.
172013 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wydawnictwo „PRZEKRÓJ”
Spółka z o.o., Kraków, Polska i dokonanie wpisu: Wydawnictwo
„PRZEKRÓJ” Spółka z o.o., Warszawa, Polska.
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172013 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wydawnictwo „PRZEKRÓJ”
Spółka z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: Wydawnictwo
„PRZEKRÓJ” Spółka z o.o., Kraków, Polska.
172147 2013 08 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
172147 2013 08 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
172148 2013 08 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
172148 2013 08 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
172173 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
172173 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
172356 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
172356 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
172357 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
172357 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
172358 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
172358 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
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172631 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY WYROBÓW CUKIERNICZYCH
MIŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Śląskie, Polska 931960535 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska
145871113.
172632 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY WYROBÓW CUKIERNICZYCH
MIŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Śląskie, Polska 931960535 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska
145871113.
172635 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ”Pyton Managment” Spółka z o.o., Wrocław, Polska 932807988 i dokonanie wpisu: Unit4 Software Engineering Spółka z o.o., Wrocław, Polska 932807988.
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173556 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
173557 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
173557 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.

172635 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Unit4 Software Engineering Spółka z o.o.,
Wrocław, Polska 932807988 i dokonanie wpisu: UNIT4 BUSINESS
SOFTWARE HOLDING B.V., Sliedrecht, Holandia.

173558 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.

173171 2013 08 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy Spółka Jawna, 02-473 Warszawa ul. Popularna 32, Polska 002117867 i dokonanie wpisu: „ZAS –
POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.

173558 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.

173313 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Retail Brand Alliance, Inc., Enfield, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Brooks Brothers Group, Inc., Enfield, Stany Zjednoczone Ameryki.
173466 2013 08 07 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ksawerów, Polska 472279864 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 oraz w rubryce E wykreślić wpis: „Na podstawie Regulaminu z dnia 23 grudnia 2009 r. ustanowiono wspólne prawo
ochronne”.
173553 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
173553 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
173555 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
173555 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
173556 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.

173559 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
173559 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
173560 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
173560 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
173561 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
173561 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
173571 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
173571 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
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wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.

Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Optrex Limited, Slough, Wielka
Brytania.

174434 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FROZEN FOOD LOGISTIC Sp. z o.o., Kraków, Polska i dokonanie wpisu: IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz,
Polska 192531419.

175623 2013 08 16 F. Wykreślono wpis: „W dniu 5 października 2012 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek o wykonanie w rejestrze wpisu informacji o zajęciu przedmiotowego prawa
ochronnego (Nr zaw. IUSEA-1/11/533/2012)”.

174450 2013 08 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNICREDITO ITALIANO S.p.A.,
Genua, Włochy i dokonanie wpisu: UNICREDIT S.p.A., Rzym, Włochy.

175646 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wydawnictwo „Przekrój” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 350526060
i dokonanie wpisu: Wydawnictwo „Przekrój” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska.

174576 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy Spółka Jawna, Warszawa, Polska 002117867 i dokonanie wpisu: „ZAS – POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.
174577 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy Spółka Jawna, Warszawa, Polska 002117867 i dokonanie wpisu: „ZAS – POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.
174578 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy Spółka Jawna, Warszawa, Polska 002117867 i dokonanie wpisu: „ZAS – POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.
174581 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TYMBARK Spółka Akcyjna, Tymbark,
Polska 490540969 i dokonanie wpisu: TYMBARK – GMW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tymbark, Polska 490540969.
174581 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TYMBARK - GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tymbark,
Polska 490540969 i dokonanie wpisu: TYMBARK - MWS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Tymbark, Polska 490540969.
174586 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy” Spółka Jawna, Warszawa, Polska 002117867 i dokonanie wpisu: „ZAS – POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.
174587 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy” Spółka Jawna, Warszawa, Polska 002117867 i dokonanie wpisu: „ZAS – POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.
174588 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy” Spółka Jawna, Warszawa, Polska 002117867 i dokonanie wpisu: „ZAS – POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.
174870 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISPOL S.A., Białystok, Polska 050400516
i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.
174984 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe Konferencje w Zabytkach s.c. Zdzisława Walkowiak,
Szczepan Walkowiak, Pawłowice, Polska 411530205 i dokonanie
wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „KONFERENCJE W ZABYTKACH” S.C. ZDZISŁAWA WALKOWIAK, SZCZEPAN
WALKOWIAK, Leszno, Polska 411530205.
175385 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Optrex Limited, Nottingham,

175646 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wydawnictwo „Przekrój” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: Wydawnictwo „Przekrój” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska.
176654 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy Spółka Jawna, Warszawa, Polska 002117867 i dokonanie wpisu: „ZAS – POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.
177050 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Medycyna Rodzinna S.A., Warszawa, Polska 016405486 i dokonanie wpisu: MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
177050 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
177726 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAS Przedsiębiorstwo Obrotu Towarami
Importowanymi – Z.I.A. Suchańscy Spółka Jawna, Warszawa, Polska 002117867 i dokonanie wpisu: „ZAS – POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010097718.
177854 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” Spółka Akcyjna, Nowa Sarzyna, Polska 000042352 i dokonanie
wpisu: Helm Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością,
Warszawa, Polska 012698801.
177855 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” Spółka Akcyjna, Nowa Sarzyna, Polska 000042352 i dokonanie
wpisu: Helm Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością,
Warszawa, Polska 012698801.
179076 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CARREFOUR, Levallois-Perret, Francja
i dokonanie wpisu: CARREFOUR SA, Boulogne-Billancourt, Francja.
179468 2013 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Corporate Express, Inc., Broomfield, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corporate Express US
Inc., Broomfield, Stany Zjednoczone Ameryki.
179468 2013 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Corporate Express US Inc., Broomfield,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Staples NA Integration, LLC, Framingham, Stany Zjednoczone Ameryki.
179468 2013 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Staples NA Integration, LLC, Framingham,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Staples, Inc., Framingham, Stany Zjednoczone Ameryki.
181184 2013 08 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KADEFARM Sp. z o.o., Poznań,
Polska i dokonanie wpisu: KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław, Polska 300073248.
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181797 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLVECO Sp. z o.o., Warszawa, Polska
011140652 i dokonanie wpisu: SOLVECO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska.

185832 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ORLEN” Spółka z o.o., Warszawa, Polska
011090121 i dokonanie wpisu: MAGDALENA PROKOPOWICZ, Winiarki, Polska.

182021 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „AFLOFARM” - Fabryka Leków Spółka z o.o., Ksawerów, Polska 472279864 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Pabianice, Polska 472871255.

185832 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAGDALENA PROKOPOWICZ, Winiarki
Polska i dokonanie wpisu: P.U.H.P. MKRUK Marcin Kruk, Radom, Polska 141158453.

182092 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów
Sp. z o.o., Dębica, Polska 850272499 i dokonanie wpisu: Wytwórnia
Salami IGLOOMEAT – Sokołów S.A., Dębica, Polska 850272499.
182092 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów S.A., Dębica, Polska 850272499 i dokonanie wpisu: „SOKOŁÓW” SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów S.A., Sokołów Podlaski, Polska
710023709.
182092 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SOKOŁÓW” SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów S.A., Sokołów Podlaski, Polska 710023709 i dokonanie wpisu:
„MARKA „SOKOŁÓW-SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski,
Polska 141770674.
182567 2013 08 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HAMWORTHY PLC, Poole, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: WARTSILA HAMWORTHY LIMITED,
Poole, Wielka Brytania.
183254 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YELLOWTEL POLSKA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 012692537 i dokonanie wpisu: U.N.M. MICHAŁ KRZYWAŃSKI, Łódź, Polska.
183730 2013 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EDIORESSE POLSKA S.A., Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska.

186018 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa „LEW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Częstochowa, Polska 151585360 i dokonanie wpisu:
GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa, Polska 151585360.
187056 2013 08 07 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Ksawerów, Polska 472279864 AFLOFARM
Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 oraz w rubryce E wykreślić wpis: Wspólne prawo
ochronne.
187063 2013 08 07 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Ksawerów, Polska 472279864 AFLOFARM
Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 oraz w rubryce E wykreślić wpis: Wspólne prawo
ochronne.
187094 2013 08 07 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ksawerów, Polska 472279864 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 oraz w rubryce E wykreślić wpis: Wspólne prawo
ochronne.

183731 2013 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EDIORESSE POLSKA S.A., Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska.

187125 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o., Ksawerów, Polska 472279864 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255.

184716 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień Duży, Polska
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.

187585 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MISPOL” SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.

184716 2013 08 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
185327 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „GREENMED” Sp. z o.o., Katowice, Polska
277874106 i dokonanie wpisu: Chudy Promotion Sp.j., Warszawa,
Polska.
185327 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Chudy Promotion Sp.j., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: FUTURE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120489092.
185327 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUTURE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
120489092 i dokonanie wpisu: FUTURE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120489092.

187586 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MISPOL” S.A., Białystok, Polska
050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.
187587 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MISPOL” SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.
187980 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „AFLOFARM” Fabryka Leków Spółka z o.o., Ksawerów, Polska 472279864 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Pabianice, Polska 472871255.
188581 2013 08 07 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Ksawerów, Polska 472279864 AFLOFARM
Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice,
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Polska 472871255 oraz w rubryce E wykreślić wpis: „Na podstawie
Regulaminu z dnia 23 grudnia 2009 r. ustanowiono wspólne prawo
ochronne”.
189465 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z o.o.,
Ksawerów, Polska 472279864 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice,
Polska 472871255.
189540 2013 08 01 F. Dokonano wpisu: „W dniu 8 kwietnia
2013 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek o wykonanie
w rejestrze wpisu informacji o zajęciu przedmiotowego prawa
ochronnego (sygn.post.egz. KM 185/13)”.
189692 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DTZ Holdings plc, Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: United Group Europe Limited, Londyn,
Wielka Brytania.
189692 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: United Group Europe Limited,
Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: UGL EUROPE LIMITED,
Londyn, Wielka Brytania.
189911 2013 08 07 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Ksawerów, Polska 472279864 AFLOFARM
Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice,
Polska 472871255 oraz w rubryce E wykreślić wpis: „Na podstawie
Regulaminu z dnia 23 grudnia 2009 r. ustanowiono wspólne prawo
ochronne”.
190481 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z o.o.,
Ksawerów, Polska 472279864 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice,
Polska 472871255.
191813 2013 08 05 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 21 grudnia 2012 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez BANQUE ACCORD z siedzibą
w Croix, Francja na czas nieoznaczony”.
192128 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Centrum Medyczne LIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
192428 2013 08 07 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 AFLOFARM Fabryka
Leków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ksawerów, Polska
472279864 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255
oraz w rubryce E wykreślić wpis: „Na podstawie Regulaminu z dnia
23 grudnia 2009 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
192575 2013 08 07 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Fabryka Leków Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Ksawerów, Polska 472279864 AFLOFARM
Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice,
Polska 472871255 oraz w rubryce E wykreślić wpis: „Na podstawie
Regulaminu z dnia 23 grudnia 2009 r. ustanowiono wspólne prawo
ochronne”.
193183 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BROS Spółka Jawna B.P. Miranowscy, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: MIRANOWSKA JANINA „SIGMA”,
Poznań, Polska.
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193549 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YELLOWTEL POLSKA Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 012692537 i dokonanie wpisu: U.N.M. MICHAŁ KRZYWAŃSKI, Łódź, Polska.
193550 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YELLOWTEL POLSKA Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 012692537 i dokonanie wpisu: U.N.M. MICHAŁ KRZYWAŃSKI, Łódź, Polska.
196432 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o., Ksawerów, Polska 472279864 i dokonanie wpisu: AFLOFARM Farmacja
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pabianice, Polska 472871255.
198769 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YELLOWTEL POLSKA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 012692537 i dokonanie wpisu: U.N.M. MICHAŁ KRZYWAŃSKI, Łódź, Polska.
199077 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LUX-MED. Spółka Akcyjna, Warszawa,
Polska 010587919 i dokonanie wpisu: LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
200704 2013 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLVECO Sp. z o.o., Warszawa, Polska
011140652 i dokonanie wpisu: SOLVECO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska.
200717 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMITY Sp. z o.o., Falenty, Polska
015517473 i dokonanie wpisu: AMITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, Polska 015517473.
200717 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AMITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, Polska 015517473 i dokonanie
wpisu: UNILOG (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, Polska 010360200.
200850 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ”MALFARM” SP. z o.o., Lewkowiec, Polska
251017196 i dokonanie wpisu: DYRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewkowiec, Polska 470931800.
200850 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DYRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewkowiec, Polska 470931800 i dokonanie wpisu: PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932708766.
200915 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MASPEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wadowice, Polska 070396905 i dokonanie wpisu:
MASPEX-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Wadowice, Polska
070396905.
201107 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „KADEFARM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
„KADEFARM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sierosław,
Polska 300073248.
202803 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 492707333 i dokonanie wpisu: AB SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, Polska 931908977.
203803 2013 08 07 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 26 sierpnia 2011 r. udzielono wyłącznej niepełnej licencji na
używanie znaku towarowego przez spółkę NVIDIA lnternational,
Inc., Bridgetown, Barbados przez czas określony tj. do dnia 30 czerwca 2018 r. do oznaczania następujących towarów: klasie 09: sprzęt
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komputerowy, w szczególności komputery typu Ali-in-One, laptopy
i tablety, sprzęt przetwarzający dane, komputerowe układy scalone, urządzenia i przyrządy wagowe i pomiarowe, maszyny liczące,
wszystkie te towary wykorzystujące technologię oszczędności energii opracowaną przez NVIDIA, w szczególności poprzez umieszczanie oznaczenia OPTIMUS w celu wskazania rodzaju zastosowanej
technologii na wymienionych wyżej towarach na wymienionych
wyżej towarach, opakowaniach tych towarów, z wyjątkiem takich
towarów jak kasy fiskalne, urządzenia do ważenia, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, urządzenia do nagrywania lub odtwarzania
dźwięków lub obrazów, W szczególności odtwarzacze MP3, MP4,
CD. DVD, Blu Ray, aparaty fotograficzne „ kamery wideo, głośniki,
słuchawki, monitory, telewizory, sprzęt do odbioru telewizji satelitarnej, w tym dekodery, z wyłączeniem tabletów, laptopów oraz
urządzeń AlI-in-One, serwery i komputery stacjonarne, dyski twarde,
pamięci przenośne, urządzenia wskazujące z wyłączeniem urządzeń
dedykowanych wyłącznie tabletom, laptopom oraz urządzeniom
Ali-in-One, urządzenia do nawigacji, w szczególności systemy nawigacji samochodowej (komputery pokładowe) oraz klasie 42: usługi
w zakresie tworzenia programów komputerowych wykorzystujących technologię oszczędności energii opracowaną przez NVIDIA,
z wyjątkiem programów nie związanych z technologią oszczędności
energii NVIDIA, w tym gier oraz programów edukacyjnych.”
203233 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pojazdy szynowe „PESA” Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding, Bydgoszcz, Polska 091267838 i dokonanie wpisu: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA
AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838.
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205682 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
207299 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „BLACH-DOM” Sp. z o.o., Białka,
Polska 070476604 i dokonanie wpisu: Maria Luberda, Maków Podhalański,, Polska.
207625 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA „LEW” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Częstochowa, Polska 151585360 i dokonanie wpisu: GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa, Polska
151585360.
208163 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOPAMA Spółka z o.o., Głogów, Polska
391036532 i dokonanie wpisu: PLAST – ZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin, Polska 080374072.
208164 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOPAMA Spółka z o.o., Głogów, Polska
391036532 i dokonanie wpisu: PLAST – ZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin, Polska 080374072.
209974 2013 08 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MARINO” Spółka z o.o., Poznań,
Polska 410501609 i dokonanie wpisu: MARINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęt, Polska 410501609.

203234 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pojazdy szynowe „PESA” Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding, Bydgoszcz, Polska 091267838 i dokonanie wpisu: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA
AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838.

209975 2013 08 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „MARINO” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 410501609 i dokonanie wpisu:
MARINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęt, Polska 410501609.

203383 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK S.A., Warszawa, Polska
006228968 i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA
AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.

212446 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pojazdy szynowe „PESA” Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding, Bydgoszcz, Polska 091267838 i dokonanie wpisu: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA
AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838.

204130 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
204625 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Maspex Sp. z o.o., Wadowice, Polska
070396905 i dokonanie wpisu: MASPEX-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Wadowice, Polska 070396905.
204626 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Maspex Sp. z o.o., Wadowice, Polska
070396905 i dokonanie wpisu: MASPEX-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Wadowice, Polska 070396905.
204803 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRUPA „LEW” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Częstochowa, Polska 151585360 i dokonanie wpisu: GRUPA „LEW” SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa, Polska
151585360.
205293 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.

212745 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
213568 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.P.H. „ARC-POL” Bogdan Babiński, Czaniec, Polska 070820094 i dokonanie wpisu: „Arc-Pol Babiński” Spółka komandytowa, Czaniec, Polska 121374445.
213587 2013 08 0 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
213804 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „BLACH-DOM” Sp. z o.o., Białka,
Polska 070476604 i dokonanie wpisu: Maria Luberda, Maków Podhalański,, Polska.
213805 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „BLACH-DOM” Sp. z o.o., Białka,
Polska 070476604 i dokonanie wpisu: Maria Luberda, Maków Podhalański,, Polska.
214639 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Telefonia DIALOG S.A., Wrocław, Pol-
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ska 390570519 i dokonanie wpisu: TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska.

Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.

215405 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.

220104 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu:
PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.

215778 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
215779 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
215780 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
217404 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
218475 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
219356 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
219357 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
219358 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
220103 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu:
PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.
220103 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,

220104 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
220105 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu:
PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.
220105 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
220106 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opatówek, Polska i dokonanie wpisu:
PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.
220106 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
220233 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFEIFER & LANGEN Komanditgesellschaft
Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.
KG, Köln, Niemcy.
220314 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.
220314 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
220434 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., Opatówek,
Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.
220434 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
221996 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., Opatówek,
Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.
221996 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
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WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
223334 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRIMA S.C. Andrzej Piotrowski, Marta
Piotrowska, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PRIMA ANDRZEJ
PIOTROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska.
223334 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRIMA ANDRZEJ PIOTROWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PRIMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska.
223391 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ”Carlo Monti” Spółka z o.o., Bielsko-Biała,
Polska 140903713 i dokonanie wpisu: MARIUSZ GIERLICKI, BielskoBiała, Polska.
223392 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ”Carlo Monti” Spółka z o.o., Bielsko-Biała,
Polska 140903713 i dokonanie wpisu: MARIUSZ GIERLICKI, BielskoBiała, Polska.
223393 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ”Carlo Monti” Spółka z o.o., Bielsko-Biała,
Polska 140903713 i dokonanie wpisu: MARIUSZ GIERLICKI, BielskoBiała, Polska.
223729 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Anna Sybicka, Płońsk, Polska 1303007605
i dokonanie wpisu: NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140950606.
223855 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska
302332518.
223855 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
223856 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska
302332518.
223856 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
223857 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska
302332518.
223857 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
223858 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograni-
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czoną odpowiedzialnością, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska
302332518.
223858 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
224224 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CARLO MONTI Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, Polska 140903713 i dokonanie
wpisu: MARIUSZ GIERLICKI, Bielsko-Biała, Polska.
224699 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PENTAGRAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
011177939 i dokonanie wpisu: MULTIMEDIA LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011177939.
224699 2013 08 13 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 21 listopada 2012 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez spółkę Action SA, Warszawa,
Polska na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r.”
225422 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z o.o.,
Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.
225422 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
225534 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753413 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
226570 2013 08 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne BETA MED. Beata Drzazga, Katowice, Polska
27233311 i dokonanie wpisu: BETAMED SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska.
227248 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Underwriters Laboratories, Inc., Northbrook, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: UL LLC,
Northbrook, Stany Zjednoczone Ameryki.
228872 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „BLACH-DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Białka, Polska 070476604 i dokonanie
wpisu: Maria Luberda, Maków Podhalański, Polska.
229405 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGAMAT s.c. Jacek, Beata Romankiewicz,
Rzeszów, Polska 690406905 i dokonanie wpisu: AGAMAT Jacek Romankiewicz, Rzeszów, Polska 180555942.
229695 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „CARLO MONTI” Spółka z o.o., BielskoBiała, Polska 140903713 i dokonanie wpisu: MARIUSZ GIERLICKI,
Bielsko-Biała, Polska.
229696 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „CARLO MONTI” Spółka z o.o., BielskoBiała, Polska 140903713 i dokonanie wpisu: MARIUSZ GIERLICKI,
Bielsko-Biała, Polska.
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230053 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.
230053 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
230064 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska
302332518.
230064 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
230672 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BALTEX Inżynieria Wodna i Lądowa
Sp. z o.o., Gdynia, Polska 190506120 i dokonanie wpisu: „BALTEX
– INŻYNIERIA I GÓRNICTWO MORSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 180506120.
230787 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „BLACH-DOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Białka, Polska 070476604 i dokonanie wpisu: Maria Luberda, Maków Podhalański, Polska.
231156 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z o.o,
Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.
231156 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
231158 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z o.o,
Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.
231158 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
231536 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska
302332518.
231536 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
232553 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIT.PL Sp. z o.o., Radom, Polska 672010216
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i dokonanie wpisu: ESTIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań,
Polska 300528269.
232977 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pojazdy szynowe „PESA” Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding, Bydgoszcz, Polska 091267838 i dokonanie wpisu: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA
AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838.
233003 2013 08 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA HOLDING, Bydgoszcz, Polska 091267838
i dokonanie wpisu: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA
AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838.
233411 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hotel i Restauracja „SALVE” Helena Wycisk, Głogówek, Polska 160044163 i dokonanie wpisu: Hotel „Salve”
Ewa Poremba, Głogów, Polska NIP 7551677972.
233981 2013 08 01 F. Dokonano wpisu: „W dniu 17 kwietnia
2013 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek o wykonanie
w rejestrze wpisu informacji o zajęciu przedmiotowego prawa
ochronnego (sygn.post.egz. KM 981/13)”.
236025 2013 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wiley Publishing, Inc., Hoboken, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: John Wiley & Sons, Inc.,
Hoboken, Stany Zjednoczone Ameryki.
237090 2013 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Yamatake Corporation, Tokyo, Japonia
i dokonanie wpisu: Azbil Corporation, Tokyo, Japonia.
237162 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
237626 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
237627 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
237628 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
237979 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA I WSPÓLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno, Polska 180634080 i dokonanie wpisu: MERKURY MARKET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Krosno, Polska.
238421 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NG2 Spółka Akcyjna, Polkowice, Polska
390716905 i dokonanie wpisu: NG2 Suisse S.a.r.l., Zug, Szwajcaria.
239431 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EMPIK CAFE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141534695 i dokonanie
wpisu: LS TRAVEL FOODSERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141534695.
239432 . 2013 08 0 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EMPIK CAFE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141534695 i dokonanie
wpisu: LS TRAVEL FOODSERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141534695.
239433 2013 08 0 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EMPIK CAFE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141534695 i dokonanie
wpisu: LS TRAVEL FOODSERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141534695.
239434 2013 08 0 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EMPIK CAFE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141534695 i dokonanie
wpisu: LS TRAVEL FOODSERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141534695.
239448 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFEIFER & LANGEN Komanditgesellschaft
Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.
KG, Köln, Niemcy.
240118 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BLAU FARMA GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 141506523 i dokonanie
wpisu: BLUE POINT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 141506523.
240118 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BLUE POINT INVESTMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 141506523 i dokonanie
wpisu: BLAU FARMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 17211850.
241419 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HJ HEINZ MARKETING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
121423882 i dokonanie wpisu: HJ HEINZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Pudliszki, Polska 410228154.
241697 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
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242216 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.
242502 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOREAS TRADING LIMITED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 470878129; ORANGE
CASTLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska
472950842; ORANGE PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 472337811; ORANGE PROPERTIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 471621390; ORANGE
TOWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska
100373028; ORANGE PALACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 100526510 i dokonanie wpisu: ORANGE PLAZA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 470878129;
OPG ORANGE CASTLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Łódź, Polska 472950842; OPG ORANGE PARK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Łódź, Polska 471375413; OPG ORANGE PROPERTIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji,
Łódź, Polska 471621390; OPG ORANGE PALACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 100526510.
242502 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORANGE PLAZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 470878129; OPG ORANGE CASTLE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 472950842;
OPG ORANGE PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Łódź, Polska 471375413; OPG ORANGE PROPERTIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, Łódź, Polska 471621390;
OPG ORANGE PALACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Łódź, Polska 100526510 i dokonanie wpisu: OPG ORANGE PLAZA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 470878129;
OPG ORANGE CASTLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Łódź, Polska 472950842; OPG ORANGE PARK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Łódź, Polska 472337811; OPG ORANGE PROPERTIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji,
Łódź, Polska 471621390; OPG ORANGE PALACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 100526510.
242574 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska
302332518.
242574 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.

241992 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFEIFER & LANGEN Komanditgesellschaft
Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.
KG, Köln, Niemcy.

243038 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNIT4 TETA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław,
Polska 001337374 i dokonanie wpisu: UNIT4 BUSINESS SOFTWARE
HOLDING B.V., Sliedrecht, Holandia.

242199 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.

243607 2013 08 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MARINO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 410501609 i dokonanie wpisu:
MARINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęt, Polska 410501609.

242214 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.
242215 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.

243608 2013 08 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MARINO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 410501609 i dokonanie wpisu:
MARINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęt, Polska 410501609.
243654 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA”
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
243930 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EVELINE COSMETIC Piotr Hubert Kasprzycki, Lesznowola, Polska i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska
142753413.
243930 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753313 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
243936 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE „EVELINE COSMETICS” PIOTR HUBERT KASPRZYCKI,
Lesznowola, Polska 012731361 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142753413.
243936 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola,
Polska 142753313 i dokonanie wpisu: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska 142753413.
245602 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA I WSPÓLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno, Polska 180634080 i dokonanie wpisu: MERKURY MARKET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Krosno, Polska.
247757 2013 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KYC ROBERT, BIELASIK MARIUSZ SPÓŁKA
CYWILNA, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: THI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź,
Polska 101473677.
245817 2013 08 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140765027
i dokonanie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska.
245895 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.
245896 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.
245897 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.
246010 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFEIFER & LANGEN KOMANDIGESELLSCHAFT, Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: PFEIFER & LANGEN
GmbH & Co. KG, Köln, Niemcy.
246234 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PFEIFER & LANGEN KOMANDIGESEL-
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LSCHAFT, Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: PFEIFER & LANGEN
GmbH & Co. KG, Köln, Niemcy.
246348 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 006228968 i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI WBK
SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
246349 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 006228968 i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI WBK
SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
246350 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 006228968 i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI WBK
SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
246621 2013 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 006228968 i dokonanie wpisu: „BANK ZACHODNI WBK
SPÓŁKA AKCYJNA”, Wrocław, Polska 930041341.
247309 2013 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEMBRIT Spółka Akcyjna, Trzemeszno,
Polska 090533210 i dokonanie wpisu: CEMBRIT HOLDING A/S, Aalborg, Dania.
247756 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.
248053 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFEIFER & LANGEN Komanditgesellschaft
Köln, Niemcy i dokonanie wpisu: PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.
KG, Köln, Niemcy.
248711 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STĘPNIAK PIOTR, KOSTEMSKI MATEUSZ
ALKAM SECURITY SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 140787550
i dokonanie wpisu: ALKAM SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA Warszawa, Polska 140787550.
249135 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNDERWRITERS LABORATORIES INC.,
Northbrook, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: UL
LLC, Northbrook, Stany Zjednoczone Ameryki.
249989 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MERKURY MARKET SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno, Polska 180634080
i dokonanie wpisu: MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
I WSPÓLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno, Polska 180634080.
249989 2013 08 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA I WSPÓLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno, Polska 180634080 i dokonanie wpisu: MERKURY MARKET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Krosno, Polska 180634080.
250162 2013 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOLF-TECHNIKA GRZEWCZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorów k/Warszawy, Polska 012215412 i dokonanie wpisu: WOLF GMBH, Mainburg,
Niemcy.
250495 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.
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250496 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.
150497 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.
250498 2013 08 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok,
Polska 050400516 i dokonanie wpisu: Arteta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 146088504.
250769 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Opatówek, Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska
302332518.
250769 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.
251082 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUTRZENKA COLIAN Sp. z o.o., Opatówek,
Polska 300446241 i dokonanie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek, Polska 302332518.
251082 2013 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Opatówek,
Polska 302332518 i dokonanie wpisu: CHOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek, Polska 302312800.

397
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).
46 693

2012 05 24

Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
małe skrzynki przystosowane do opakowania filtrów, szkieł okularowych i podobnych
artykułów, stereoskopowe lupy, elektryczne lampy, przedmioty optyczne tzn. filtry,
soczewki, szkła okularowe i gogle, fotograficzne wanny do wywoływania i walce
drukarskie do użytku fotograficznego,
światło polaryzujące organicznego plastyku w postaci arkusza do dalszego przerobu,
kamery fotograficzne, przesłony aparatów
fotograficznych wskaźniki okresu naświetlania, światłoczułe filmy fotograficzne,
szpulki do filmów fotograficznych, papier
fotograficzny światłoczuły, filtry ekranowe telewizyjne, periodyczne fotograficzne
podręczniki i wydawnictwa, fotograficzne
druki i powiększenia, kasety filmów do prześwietlania promieniami Rentgena, kasety
do futerałów fotograficznych, kasety do
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futerałów wskaźników okresu naświetlania
posiadających główną przegródkę, kasety
do aparatów do przygotowywania materiałów fotograficznych, specjalne kasety do
przerobu błon, skrzynki do wywoływania
elementów promienioczułych, trzymacze
do materiałów fotograficznych tzn. trzymacze do promienioczułych elementów,
aparaty fotograficzne do kopiowania tzn.
aparaty zawierające elektryczny wyzwalacz
wskaźników ogniskowej, elementy oświetlające platformę podtrzymującą kamerę do
odbitkowych dokumentów, filtry soczewek
fotograficznych, arkusze z tworzyw sztucznych, optycznie anizotropowych żywic
albo gum, bardziej specyficznie, częściowo
opóźniające fale siatki refrakcyjne, aparaty
fotograficzne, akcesoria i materiały pomocnicze dokładniej przylepce do fotografii,
kopiarki, projektory, kopiarki do przezroczy,
wyzwalacze i trypody fotograficzne, produkty, akcesoria i materiały fotograficzne,
aparaty błyskowe, baterie, żarówki, kasety
filmowe, zakrywki, soczewki, oprawki do
przezroczy, celowniki i automatyczne wizjery, fotograficzne odczynniki tzn. barwniki,
wywoływacze, utrwalacze, przyspieszacze
środków kontrastowych, roztwory do wywoływania i utrwalania; klasy: 01, 02, 09, 11,
16 z wyłączeniem fotograficzne odczynniki
tzn. wywoływacze, utrwalacze, przyspieszacze środków kontrastowych, roztwory
do wywoływania i utrwalania, światłoczułe
filmy fotograficzne, papier fotograficzny
światłoczuły, arkusze z tworzyw sztucznych,
optycznie anizotropowych żywic albo gum,
bardziej specyficznie, częściowo opóźniające fale siatki refrakcyjne będące lub nie będące częścią okularów przeciwsłonecznych
i okularów, światło polaryzujące organicznego plastyku w postaci arkusza do dalszego przerobu będące lub nie będące częścią
składową okularów przeciwsłonecznych lub
okularów; barwniki; małe skrzynki przystosowane do opakowania filtrów dla okularów
i okularów przeciwsłonecznych, do kamer
i aparatów fotograficznych oraz soczewek
do kamer i aparatów fotograficznych oraz
podobnych artykułów, stereoskopowe
urządzenia do przeglądania, mianowicie
stereoskopowe okulary 3D przeznaczone do
sprzedaży samodzielnie nie będące częścią
gier elektronicznych lub innych systemów
gier, stereoskopowe urządzenia do przeglądania obejmujące stereoskopowe okulary
3D będące częścią gier elektronicznych lub
innych systemów, przedmioty optyczne tzn.
filtry do okularów i okularów przeciwsłonecznych, soczewki nie przepisywane na
receptę do przypinanych okularów przeciwsłonecznych nie przepisywanych na receptę
lub do nakładanych okularów przeciwsłonecznych oraz soczewki do okularów przepisywanych na receptę, soczewki optyczne,
soczewki kontaktowe przepisywane na receptę i nie przepisywane na receptę, filtry
do kamer i do aparatów fotograficznych,
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85 103

2013 03 19

86 113

2013 02 02

86 212

2013 01 22

projektory do multimediów i fotografii, projektory do slajdów, mini projektory, gogle
noktowizyjne, gogle stosowane w grach
elektronicznych i gogle używane przy korzystaniu z rzeczywistości wirtualnej, soczewki do astrofotografii, soczewki do kamer i aparatów fotograficznych, soczewki
do wideokamer, soczewki do monokularów,
soczewki do lornetek, soczewki do teleskopów, soczewki do mikroskopów, soczewki
do peryskopów, szkła okularowe i gogle
ochronne, fotograficzne wanny do wywoływania i walce drukarskie do użytku fotograficznego, kamery fotograficzne, przesłony
aparatów fotograficznych, wskaźniki okresu
naświetlania, szpulki do filmów fotograficznych, filtry ekranowe telewizyjne, kasety do
futerałów fotograficznych, kasety do futerałów wskaźników okresu naświetlania posiadających główną przegródkę, kasety do
aparatów do przygotowywania materiałów
fotograficznych, specjalne kasety do przerobu błon, skrzynki do wywoływania elementów promienioczułych, trzymacze do
materiałów fotograficznych tzn. trzymacze
do promienioczułych elementów, aparaty
fotograficzne do kopiowania tzn. aparaty
zawierające elektryczny wyzwalacz wskaźników ogniskowej, filtry soczewek fotograficznych, aparaty fotograficzne, akcesoria
i materiały pomocnicze dokładniej, kopiarki, projektory, kopiarki do przezroczy, wyzwalacze i trypody fotograficzne, produkty,
akcesoria i materiały fotograficzne, aparaty
błyskowe, baterie, kasety filmowe, zakrywki, soczewki, oprawki do przezroczy, celowniki i automatyczne wizjery, kasety filmów
do prześwietlania promieniami Rentgena;
elektryczne lampy, elementy oświetlające
platformę podtrzymującą kamerę do odbitkowych dokumentów, żarówki; periodyczne
fotograficzne podręczniki i wydawnictwa,
fotograficzne druki i powiększenia, akcesoria i materiały pomocnicze dokładniej przylepce do fotografii; klasy: 01, 02, 09, 11, 16.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
surowe i przerobione materiały włókniste,
włókna z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych, brezenty, torby tekstylne, sieci
rybackie, materiały do pakowania (wyściełające, wypychające), sznury i liny (nie z metali), worki tekstylne, siatki, namioty i plandeki, włókna do stosowania w włókiennictwie,
pasy i taśmy (nie z metali) do przenoszenia
i do transportu ładunków, klasa 22.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
rury elastyczne niemetalowe (klasa 17).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
benzyna, oleje, paliwo, smary; maszyny, silniki i części do nich; aparaty i urządzenia
grzewcze, oświetlenia do pojazdów samochodowych i ciągników oraz ich części;
usługi związane z parkowaniem samochodu, wyładunek towarów, wynajmowanie
lodówek-chłodni, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych,
wynajmowanie pojazdów, wynajmowanie

94 786

2013 03 18

171 049 2013 01 15

172 510 2012 12 09

174 563 2012 09 02

Nr 11/2013
naczep, wynajmowanie przyczep; klasa 4, 7,
11, 39.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
usługi transportowe – przewóz towarów
transportem samochodowym; organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji i odczytów, doradztwo budowlane,
doradztwo zawodowe, ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie - konstrukcje i projekty
techniczne (klasy: 39, 41, 42).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
od dnia 2002 07 15 76/431, 278US usługi
z pierwszeństwem; usługi doradztwa komputerowego; klasa 42.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
03: środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
kremy, mleczka, toniki, balsamy, lotony, płyny regeneracyjne, środki do mycia skóry, mydła, żele, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
kosmetyczne środki upiększające, wyroby
perfumeryjne, wody toaletowe, kolońskie,
zapachowe, olejki zapachowe, preparaty do
makijażu i demakijażu, środki kosmetyczne
do włosów, szampony, odżywki, farby, preparaty do manicure i pedicure, lakiery do
paznokci, środki do pielęgnacji jamy ustnej,
pasty, proszki i płyny do zębów i protez dentystycznych, płyny, balsamy, żele, kremy do
i po goleniu, środki do depilacji, produkty
przeciw poceniu się, antyperspiranty, dezodoranty, produkty chemii gospodarczej,
barwniki kosmetyczne; 05: leki, produkty
sanitarne do celów medycznych, produkty
higieniczne i opatrunkowe, plastry, produkty dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, kosmetyki do celów medycznych, preparaty wspomagające
leczenie, preparaty podnoszące odporność
organizmu, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy; 09: nagrania dźwiękowe i audiowizualne,
kasety, płyty CD; 29: mięso, ryby, drób i ich
przetwory, zupy w proszku, konserwowane,
suszone, gotowane i mrożone owoce i warzywa, galaretki, dżemy, mleko, produkty
mleczne, jogurty, chrupki, oleje i tłuszcze
jadalne, produkty dla niemowląt zawarte
w tej klasie; 30: kawa, herbata, kakao, napoje
na ich bazie, produkty zbożowe, muesli, wyroby cukiernicze, słodycze, czekolada i wyroby czekoladowe, marcepan, guma do żucia, napoje na bazie czekolady i kakao, lody,
gluten i glukoza do celów spożywczych oraz
artykuły spożywcze z ich dodatkami; 32: napoje bezalkoholowe, soki, wody mineralne.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
ulotki, książki, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, sprawozdania drukowane, dzienniki, podręczniki instruktażowe
i poradniki z dziedziny zarządzania działalnością gospodarczą, technik informacyjnych
oraz skomputeryzowanego przetwarzania
informacji (klasa 16); usługi finansowe, usługi związane ze sprawami monetarnymi, doradztwo i analizy finansowe, finansowanie
kapitału zainwestowanego z dużym ryzykiem (klasa 36); szkolenia, kursy, seminaria

Nr 11/2013

174 581 2013 05 09

179 468 2013 03 10
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i warsztaty szkoleniowe w dziedzinie rozwijania i implementacji oprogramowania komputerowego, stosowania oprogramowania
komputerowego, działalności gospodarczej
i zarządzania nią, udoskonalanie materiałów szkoleniowych z dziedzinie rozwijania
i implementacji oprogramowania komputerowego, stosowania oprogramowania
komputerowego, działalności handlowej
i gospodarczej oraz zarządzania, organizowanie nauczania w grupach ćwiczeniowych,
rozpowszechnianie i wypożyczanie książek
i innych materiałów drukowanych dla celów
edukacyjnych (klasa 41).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
klasa 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.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
nawilżacze biurowe, gąbki do nawilżaczy
biurowych; sprzęt i artykuły do czyszczenia
w postaci ścierek i ściereczek do czyszczenia, ściereczek do kurzu, ścierek do mycia
podłóg, zmywaków do naczyń (w tym na
rączce), mopów i wiader; usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, sprzedaży detalicznej w trybie on-line, sprzedaży detalicznej
na podstawie zamówień telefonicznych
oraz elektronicznych katalogów dostępnych
w trybie on-line w zakresie akcesoriów i materiałów biurowych, mebli biurowych i elementów wyposażenia wnętrz, komputerów,
akcesoriów i oprogramowania komputerowego, sprzętu i środków czyszczących, artykułów piśmiennych, akcesoriów szkolnych,
akcesoriów związanych z komputerowym
tworzeniem obrazów i projektów graficznych, produktów promocyjnych, akcesoriów
związanych z zarządzaniem dokumentami
i materiałami drukowanymi, sprzętu i akcesoriów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa w miejscu pracy, sprzętu i urządzeń elektronicznych oraz telefonów, usługi
doradcze w zakresie prowadzenia programów przyznawania nagród motywacyjnych
dla pracowników w celu zwiększenia sprzedaży, usługi doradcze w zakresie zaopatrzenia biur, usługi doradcze w zakresie pomocy
udzielanej kupującym w podejmowaniu decyzji i realizacji zakupów od przedsiębiorstw
prowadzonych przez mniejszości narodowe
i kobiety, usługi w zakresie zaopatrzenia
w meble biurowe, akcesoria biurowe, artykuły piśmienne, sprzęt biurowy, produkty
z papieru, środki czyszczące i maty podłogowe, usługi w zakresie zaopatrywania
sklepów sprzedaży detalicznej, usługi doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, analizy formularzy handlowych,
zarządzania zapasami oraz procedurami
zamawiania i przewozu (spedycji), przy
wykorzystaniu zintegrowanego programu
zarządzania dostępnego dla klientów za

229 794 2013 03 22

242 340 2012 12 03
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pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
rynkowych i statystycznych informacji oraz
danych handlowych w zakresie produktów
biurowych dostarczane podmiotom handlowym i konsumentom telefonicznie oraz
za pośrednictwem telefaksu i Internetu,
rozpowszechnianie informacji handlowych
za pośrednictwem poczty, usługi w zakresie
przygotowywania materiałów reklamowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie bezpośredniej reklamy pocztowej; skomputeryzowane i elektroniczne usługi w zakresie śledzenia zamówień i dowodów dostawy dla
osób trzecich przy wykorzystaniu skanerów
optycznych, komputerowych baz danych
oraz odpowiedniego sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
projektowania formularzy handlowych za
pomocą zintegrowanego programu zarządzania; klasy: 16;21;35;42.
Prawo wygasło w części dla towarów: zaprawa cementowo-styropianowa z dodatkami
napowietrzającymi w opcjach z wypełniaczami mineralnymi, odpadowymi pyłami
ciepłowniczymi, dodatkami zwiększającymi
wytrzymałość typu włókna polimerowe,
kompozytowe, poliestrowe oraz włókien organicznych typu bawełna, miału drewnego;
wszystkie powyższe towary nie stosowane
w branży budowlanej (klasa 19 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
artykuły kosmetyczne i pielęgnacyjne dla
ludzi i zwierząt, kosmetyki samochodowe
(klasa 03 w części); zgrupowanie na rzecz
osób trzecich kosmetyków, pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie i hurtowni (klasa 35 w części).

398
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.
85 354 10/1995 2013 04 10 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 29.05.1995 r. w części dotyczącej nazwy zgłaszającego
			
Prawidłowo powinno być: FLORINA
Fabryka Kosmetyków Spółdzielnia
Pracy
94 786 06/1997 2012 09 26 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27.03.1997 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
w następujący sposób:
			
powinno być: INSTAL-REM Zakłady Produkcyjno-Usługowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
94 786 06/1997 2012 04 05 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27.03.1997 r.

2990

			
146 373 01/2004 2013 06 10

			
			
150 427 08/2004 2013 06 10

			
161 622 08/2004 2013 06 10

			
184 375 06/2007 2007 02 21

			
215 796 09/2009 2013 06 10

			
215 950 10/2009 2013 06 10

			

221 845 10/2011 2013 04 09
			
246 249 09/2012 2013 06 10

			

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
o udzieleniu prawa ochronnego
w następujący sposób:
powinno być: klasa 9 – urządzenia
antykorozyjne
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
z dnia 28.07.2003 r. w następujący
sposób:
- w części dotyczącej oznaczenia
znaku towarowego oraz klasyfikacji
wiedeńskiej
powinno być: na znak towarowy
słowno-graficzny GODFLEX zastrzeżenie: 2705
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
z dnia 28.01.2004 r. w następujący
sposób:
- w części dotyczącej klasyfikacji
wiedeńskiej powinno być: 2417
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy z dnia 06.01.2005 r.
w następujący sposób:
- w części dotyczącej klasyfikacji
wiedeńskiej powinno być: 2705
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
z dnia 14.11.2006 r. w następujący
sposób:
- w części dotyczącej rodzaju znaku
powinno być: na znak towarowy
słowny ACAPULCO
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
z dnia 10.02.2009 r. w następujący
sposób:
- w części dotyczącej klasyfikacji
wiedeńskiej powinno być: zastrzeżenie 2604, 2705, 2901
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy z dnia 04.02.2009 r.
w następujący sposób:
- w części dotyczącej oznaczenia
znaku towarowego oraz klasyfikacji
wiedeńskiej powinno być: na znak
towarowy dźwiękowy: włącz i wygraj 200.000 zł zastrzeżenie: 2417
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji administracyjnej z dnia
07.04.2011 r.
powinno być: LENTEX-MARKETING
Spółka z o.o., Lubliniec, Polska.
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy z dnia 09.03.2012 r.
w następujący sposób:
- w części dotyczącej oznaczenia
znaku towarowego oraz klasyfikacji
wiedeńskiej powinno być: na znak
towarowy słowno-graficzny HIPROCAST zastrzeżenie: 2705

Nr 11/2013

249 317 01/2013 2013 05 23 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy z dnia 06.09.2012 r.
w następujący sposób:
			
- w części dotyczącej oznaczenia
klasyfikacji nicejskiej
			
Prawidłowo powinno być: 34: tytoń,
przetworzony lub nieprzetworzony; produkty tytoniowe; papierosy;
cygara; zastępcze produkty tytoniowe, nie przeznaczone dla celów
medycznych i leczniczych; zapałki
oraz artykuły dla palaczy.
250 074 02/2013 2013 06 07 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
z dnia 29.10.2012 r. w następujący
sposób:
- w części dotyczącej nazwy zgła			
szającego powinno być: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
„AQUAPLAST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Podrzecze,
Polska.
250 776 03/2013 2013 06 07 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
z dnia 29.10.2012 r. w następujący
sposób:
			
- w części dotyczącej nazwy zgłaszającego powinno być: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
„AQUAPLAST” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Podrzecze,
Polska.
251 342 04/2013 2013 05 23 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
z dnia 21.09.2012 r. w następujący
sposób:
			
- w części dotyczącej klasyfikacji
wiedeńskiej znaku towarowego powinno być: 011505; 020101; 020104;
060102; 240301; 240302; 240307;
250115; 270501; 290115.

399
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.
141962
DISULONE
05
SANOFI-AVENTIS FRANCE, 1-13 boulevard Romain Rolland F-75014
Paris (FR)
2012 12 06
2013 03 04
2013 01 17

Nr 11/2013
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363419 A
COCO
CHANEL SARL, Burgstrasse 26 CH-8750 Glaris (CH)
2012 07 20
2013 02 18
474224

CFE: 2.1.23, 2.1.24, 26.13.25

14, 18, 25
2013 01 03

01, 02, 03, 04, 05, 06,

		
07, 08, 09, 10, 11, 12,
		
13, 14, 15, 16, 17, 18,
		
19, 20, 21, 22, 23, 24,
		
25, 26, 27, 28, 29, 30,
		
31, 32, 33, 34
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION, ASSOCIATION
INTERNATIONALE; en anglais: EUROPEAN COMMITTEE FOR
STANDARDIZATION; en allemand: EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR
NORMUNG; en abrégé: CEN, Avenue Marnix 17 B-1000 Bruxelles (BE)
2012 12 21
2013 04 02
2013 02 14
872260
MIMOX
MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG,
Donatusstrasse 112 50259 Pulheim-Brauweiler (DE)
2012 12 06
2013 03 04
883144
Oxylyc
Wörwag Pharma GmbH & Co KG,
Calwerstr. 7 71034 Böblingen (DE)
2012 08 29
2013 03 04

03
2013 01 17
05
2013 01 17

982235 A
K2 SPORTS
18, 25, 28
K-2 Corporation, 4201 6th Avenue South Seatle, WA 98108 (US)
2008 07 04
2008 11 27
994043
KB SEIREN
CFE: 27.5.1
SEIREN CO., LTD, 10-1,
KEYA 1-chome, Fukui-shi Fukui 918-8560 (JP)
2012 03 14
2012 07 02
1031672

AJ

17, 18, 21, 23, 24, 25
2012 05 10
03, 08, 09, 14, 16, 18,

		
20, 21, 24, 25, 26, 28,
		
34, 35, 42
GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio,
Via Penate 4 CH-6850 Mendrisio (CH)
2010 02 11
2010 05 10
2010 03 25
1040791
UPLAND
CFE: 27.5.17
12
TIANJIN GOLDEN WHEEL X-DEVELOPMENT BICYCLE CO., LTD.,
Nancaicun Town, Wuqing District Tianjin (CN)
2012 12 11
2013 03 04
2013 01 24
1061934
NATIONAL PEN
16, 35
National Pen Co. LLC, 12121 Scripps Summit Drive San Diego,
CA 92131 (US)
2012 12 05
2013 03 04
2013 01 24
1062646
Uncle Cracker
Griesson-De Beukelaer GmbH & Co. KG,
August-Horch-Str. 23 56751 Polch (DE)
2011 12 01
2012 03 12

29, 30
2012 01 19

1071492
Maranda
CFE: 1.3.2, 5.5.20, 27.5.1, 29.1.13
25
ERKAN SOYYIGIT, Gültepe Mahallesi, Şehit Özcan caddesi,
Şahin Sokak No:8, Ek Bina No:4, Kat:2 Sefaköy-KüçükçekmeceIstanbul (TR)
2012 11 05
2013 03 04
2013 01 24
1072884
THE BOTANIST
33
Bruichladdich Distillery Company Limited,
The Bruichladdich Distillery Islay Argyll, Scotland PA49 7UN (GB)
2012 11 28
2013 03 04
2013 01 24
1073623
ZIAPAM
LABORATOIRE TVM (Société par Actions Simplifiée),
57 rue des Bardines F-63370 LEMPDES (FR)
2012 09 03
2013 03 04

05
2013 01 24
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1080502
MONBANA CHOCOLATIER Depuis 1934
CFE: 4.3.9, 27.5.10, 29.1.12
30
ETABLISSEMENTS MON BANA,
65 rue de l’Aigle F-92250 LA GARENNE-COLOMBES (FR)
2012 08 23
2013 03 04
2013 01 24
1083563
MAGNUM
16
ŞARK GÜLÜ KIRTASIYE TICARET VE SANAYI ANONIM ŞIRKETI,
Ömerli Köyü, Atatürk Sanayi Bölgesi, Haci Bektaş Veli Caddesi Iltaş
Hani Istanbul (TR)
2011 11 21
2012 04 10
2012 02 16
1088092
MUCHACHOMALO
18, 25
Shirley van Kempen, Gooiland 46 A NL-1948 RD Beverwijk (NL)
2012 12 06
2013 03 04
2013 01 24
1088836
TUCANO
COJOCARU Ruslan, Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1,
ap. 84 MD-2044 Chisinau (MD)
2011 07 28
2011 11 07

29, 30
2011 09 15

1088992
DOZA
CFE: 27.5.1
29, 31, 35
”ECLAT-COM” S.R.L., societate comerciala, str. Ginta Latina nr. 9,
bloc 2, ap.4 MD-2044 Chisinau (MD)
2011 07 25
2011 11 07
2011 09 15
1089040
GT PHARMA
CFE: 26.11.1, 26.11.12, 27.5.10, 27.5.11, 29.1.3
35, 44
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel (DE)
2011 08 08
2011 11 07
2011 09 15
1089041
GT PHARMA
CFE: 26.11.1, 26.11.12, 27.5.10
35, 44
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel (DE)
2011 08 08
2011 11 07
2011 09 15
1089361
ROSA PEPE
CFE: 2.9.1, 27.3.1
BORGOGNI RAFFAELE, Via F. Coradini, 13 AREZZO (IT)
2011 06 29
2011 11 07

14, 28, 30
2011 09 22

1092019
FAIRBANKS
CFE: 26.1.16, 26.13.25, 27.5.1
14, 35, 40
Senta Verwaltungs GmbH, St. Wolfgang-Straße 2 10178 Berlin (DE)
2011 04 18
2011 12 05
2011 10 13
1093763
TERRA LEVEL
CFE: 27.5.2, 27.5.11
Franz Leitner, Finkengang 56 A-4048 Puchenau (AT)
2011 08 04
2011 12 19

19
2011 10 27

1094806
16, 38
CFE: 5.5.19, 5.5.21, 19.3.25
TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149/IV CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ)
2011 05 26
2012 01 02
2011 11 10
1094857
Punchball
18
HM-Moden Harald Meisenbach GmbH & Co.,
Vertriebsgesellschaft KG, Max-Planck-Straße 25 61184 Karben (DE)
2011 08 27
2012 01 02
2011 11 10
1095055
BLUE POWER
CFE: 3.1.8, 3.1.16, 24.17.25, 26.1.15, 29.1.13
07, 35
MTD Products Inc., 5903 Grafton Road Valley City, OH 44280 (US)
2011 09 07
2012 01 02
2011 11 10
1095071
MOTTEC
02, 03, 04
XADO-Holding Ltd., 4, 23rd August side-street Kharkiv 61018 (UA)
2011 08 25
2012 01 02
2011 11 10
1095150
REACH
CFE: 27.5.1
07
Shanghai Reach Import & Export Co., Ltd., Room 103, 2nd
Building, No. 955 Shixin Road, Airport Town, Pudong Shanghai
(CN)
2011 10 10
2012 01 02
2011 11 10
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1095158
GERMANICA Reisen
DER PARTNER FÜR IHRE ITALIENREISE
CFE: 2.1.5, 2.1.20, 27.5.10, 29.1.13
Germanica Reisen di Aigner Renate Maria THeresia,
Via Flaminia, 173/b I-00196 Roma (IT)
2011 06 23
2012 01 02
1098326
DEPSYMIR
Abbott Products Operations AG,
Hegenheimermattweg 127 CH-4123 Allschwil (CH)
2012 03 28
2012 07 02
1100088
VIERI
Vieri Haute Joaillerie SA, c/o Guya Merkle,
Gartenhofstrasse 6 CH-8004 Zürich (CH)
2012 10 17
2013 03 18

39, 43
2011 11 10
05
2012 05 10
03, 14, 25
2013 01 31

1100341
DunAn
CFE: 27.5.17
07
Dunan Holding Group Co.,Ltd., Tai’An Road, Binjiang District,
Hangzhou Zhejiang (CN)
2011 11 18
2012 02 13
2011 12 22
1100463
U PROTECT
SAINT-GOBAIN ISOVER, „Les Miroirs”,
18 avenue d’Alsace F-92400 COURBEVOIE (FR)
2011 08 03
2012 02 13

17, 19, 37
2011 12 22

1101629
NAB
05
ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC, 11755 WILSHIRE BLVD. 20TH FLOOR
LOS ANGELES CA 90025 (US)
2012 01 25
2012 04 10
2012 02 16
1103674
INTERTECH
03, 08, 12, 17, 20, 21
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostju „InterTech”,
per. Garazhny, 4, off. 201, RU-680014 KHABAROVSK (RU)
2011 08 22
2012 03 12
2012 01 26
1103693
ROBEL
39
RPL, spol. s r.o., Februárová 1198/13 SK-958 01 Partizánske (SK)
2011 12 12
2012 03 12
2012 01 26
1103720
Safety4u
24, 25
UAB „SABELIJOS PREKYBA”, Uosio g. 10 LT-50133 Kaunas (LT)
2011 11 25
2012 03 12
2012 01 26
1106538
MISSIL
CFE: 27.5.17
14
FUZHOU EMAX ELECTRONIC CO., LTD., Cangshan Yuan, Jinshan
Industrial Area, Jianxin Town, Cangshan District 350003 Fuzhou,
Fujian Province (CN)
2011 11 24
2012 04 10
2012 02 23
1108290
Marmorette
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Lutterstrasse 14 33617 Bielefeld (DE)
2011 12 23
2012 05 07

30
2012 03 15

1109538
COVER
CFE: 27.5.3, 27.5.17, 29.1.12
09, 16, 35, 38, 41
Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft,
Haupstr. 130 77652 Offenburg (DE)
2012 09 18
2013 03 18
2013 01 31
1109880
FHP Funeral Homes Products
CFE: 26.4.18, 26.4.24, 27.5.24
05, 06, 07, 09, 10, 12,
17, 20, 22, 25
MATTHEWS INTERNATIONAL S.p.A., V.le Martiri della Liberta, 71
I-43052 COLORNO (PARMA) (IT)
2011 08 26
2012 05 21
2012 03 29
1111310
Nextrema
21
Schott Aktiengesellschaft, Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz (DE)
2012 11 13
2013 03 18
2013 01 31
1113123
GROVE trading services
CFE: 26.11.7, 26.11.8, 27.5.10, 29.1.4

35

GROVE HEALTHCARE BALTIC, UAB,
Sauletekio al. 15 LT-10229 Vilnius (LT)
2011 11 16
2012 06 18
1113168
SIHGAFIX
Sihga Handels GmbH,
Gewerbepark Kleinreith 4 A-4694 Ohlsdorf (AT)
2011 10 03
2012 06 18

Nr 11/2013

2012 05 03
16, 17
2012 05 03

1113474
SARAR
CFE: 27.5.24
03, 09, 14, 16, 18, 25, 35
SARAR GIYIM TEKSTIL ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi TR-26110 Eskişehir (TR)
2012 09 12
2013 03 18
2013 01 31
1114988
OVKO Bio
CFE: 3.1.8, 3.1.24, 3.13.9, 5.3.13,
5.7.2, 5.7.13, 5.7.18, 5.11.11, 29.1.15
NOVOFRUCT SK, s.r.o.,
Komárňanská cesta 13 SK-940 43 Nové Zámky (SK)
2011 11 24
2012 07 16

05, 29, 32
2012 05 24

1115289
Pharmazell
01, 03, 05
PharmaZell GmbH, Rosenheimer Str. 43 83064 Raubling (DE)
2012 09 19
2013 03 18
2013 01 31
1122757
ISOVOLTAIC
CFE: 27.5.1
17
ISOVOLTAIC AG, Isovoltastraße 1 A-8403 Lebring (AT)
2012 05 02
2012 09 24
2012 08 09
1123399
SPACE MISSION
CFE: 26.1.4, 26.1.19, 27.5.2, 29.1.13
16, 28, 30
Magic Production Group (M.P.G.) SA, Findel Business Center,
Complexe B, Rue de Treves L-2632 Findel (LU)
2012 05 29
2012 10 08
2012 08 16
1127189
SPORT 2000
CFE: 25.5.2, 26.1.18, 26.15.1, 27.5.24, 27.7.24, 29.1.13 09, 12, 18, 22,
25, 28, 35, 36, 41, 42
SPORT 2000 BRAND AG, Untermüli 7 CH-6302 Zug (CH)
2011 12 08
2012 11 05
2012 09 20
1128402
Shaping a Better Life
CFE: 27.5.10, 29.1.1
35, 37, 42
BOUYGUES CONSTRUCTION,
1 avenue Eugene Freyssinet F-78280 GUYANCOURT (FR)
2012 09 13
2013 03 18
2013 01 31
1132429
Meister Werner Sweet and Tasty
CFE: 5.7.16, 11.1.22, 27.5.1, 29.1.13
UAB „EUROKAM”, P. Lukšio g. 7 LT-08221 Vilnius (LT)
2012 11 21
2013 03 18

30
2013 01 31

1134127
DORPAN KAPI PANELI DOOR SKIN
CFE: 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
19
KASTAMONU ENTEGRE AGAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, Mahir iz Cad. No:25 TR-34662 Altunizade Üsküdar
Istanbul (TR)
2012 11 07
2013 03 18
2013 01 31
1134129
FLOORPAN
CFE: 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
19
KASTAMONU ENTEGRE AGAÇ SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, Mahir iz Cad. No:25 TR-34662 Altunizade Üsküdar
Istanbul (TR)
2012 11 07
2013 03 18
2013 01 31
1134319
Calisti
STILEITALY S.R.L. UNIPERSONALE,
Viale Ugolino, snc I-63833 MONTEGIORGIO (FM) (IT)
2012 10 31
2013 03 18

14, 18, 25
2013 01 31

1134338
30
Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Senefelderstr. 44 51469
Bergisch Gladbach (DE)
2012 08 01
2013 01 07
2012 11 08

Nr 11/2013
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1134397
TREMONORM
05
EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2012 08 13
2013 01 07
2012 11 15
1134398
RIPSAIN
05
EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2012 08 13
2013 01 07
2012 11 15
1134399
SKITEGIT
05
EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2012 07 25
2013 01 07
2012 11 15
1137926
CFE: 26.1.6, 26.13.25
Tiens Group Co., Ltd., Wu Qing Development Zone,
Tianjin New Tech Industrial Park Tianjin (CN)
2012 03 13
2013 02 04

10
2012 12 06

1138300
HoTT
07, 09, 28
SJ Incorporated, 8th F, 202 Dong, Chunui Techno-Park 11, 202
Chunui-Dong, Wonmi-Gu, Bucheon-Shi Kyungki-Do 420-857 (KR)
2012 06 15
2013 02 04
2012 12 06
1138322
PIKANTA
CFE: 25.3.1, 27.5.24, 29.1.12
29, 30, 32
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU
„EVRIKA”, ul. Geroev Panfilovtsev, 47, korp. 1, kv. 49 RU-125480
Moscow (RU)
2012 03 15
2013 02 04
2012 12 06
1138327
PUBLU
CFE: 5.5.19, 26.4.16, 27.5.24
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG,
Carl-Metz-Strasse 16 76133 Karlsruhe (DE)
2012 09 28
2013 02 04

05, 18, 24, 25, 28

1138341
SunVita
CFE: 25.3.1, 26.1.2, 26.1.19, 27.5.2, 27.5.3, 27.5.9, 29.1.12
Iwinex Export-Import és Kereskedelmi Kft.,
Dózsa Gy.út 168 H-6346 Sükosd (HU)
2012 04 26
2013 02 04

2012 12 06
29
2012 12 06

1138364
TEN STRIKE SKY
32, 33, 35
TSN Brands LTD, Geneva Place,
Waterfront Drive, P.O. Box 3469 Road Town, Tortola (VG)
2012 05 28
2013 02 04
2012 12 06
1138388
sifón super geiser AQUA elite
CFE: 27.5.10, 29.1.13
GONCHAROV Stanislav Sergeevich,
kv. 36, d. 6, ul. Gastello 220035 Minsk (BY)
2012 07 27
2013 02 04

30, 32, 43
2012 12 13

1138418
eku
CFE: 26.4.4, 29.1.14
06
PROFILATI S.P.A.,
Via Pietro Galliani 135 Loc. Fossatone I-40059 Medicina (BO) (IT)
2012 08 03
2013 02 04
2012 12 13
1138421
MAXXROYAL
CFE: 27.5.1, 29.1.12
03, 35, 39, 41, 43, 44
VOYAG TURIZM OTELCILIK IŞLETMESI ve INŞAAT SANAYI TICARET
ANONIM ŞIRKETI, Feneryolu Mah., Eski Karakol Sok No:10/1 K.5,
Kiziltoprak Kadiköy-ISTANBUL (TR)
2012 07 27
2013 02 04
2012 12 13
1138868
LIERAC PRESCRIPTION
LABORATOIRES LIERAC SA,
99 rue du Faubourg Saint Honoré F-75008 PARIS (FR)
2012 10 15
2013 02 04

03
2012 12 13

1138870
OPENTOUCH
09, 38
ALCATEL LUCENT, 3 avenue Octave Gréard F-75007 PARIS (FR)
2012 09 28
2013 02 04
2012 12 13
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1138903
ISU WORLD JUNIOR SYNCHRONIZED SKATING
CHAMPIONSHIPS
09, 16, 41
International Skating Union,
2, chemin de Primerose CH-1007 Lausanne (CH)
2012 10 25
2013 02 04
2012 12 13
1138949
MIDFIELDER
Limited Liability Company „PRORAB”,
Zolotorozhsky Val Street, 32, bld 2, office 7B,
RU-111033 Moscow (RU)
2012 02 29
2013 02 04

07, 08

2012 12 13

1138995
ACSi
CFE: 20.5.16, 26.4.18, 26.4.24, 27.5.24
06, 07
Rattunde & Co GmbH, Bauernallee 23 19288 Ludwigslust (DE)
2012 07 16
2013 02 04
2012 12 13
1142420
TEMSIX
05
EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2012 11 09
2013 02 18
2013 01 03
1142423
elFresco Mojito classic WITH LIME JUICE 100%
NATURAL LEMONADE
CFE: 5.3.15, 5.7.12, 26.4.3, 29.1.15
32
N.D.I.G. Limited, Suite 2,
23-24 Great James Street London WC1N 3ES (GB)
2012 11 02
2013 02 18
2013 01 03
1142462
SPIGEN
SPIGEN SGP KOREA Co, Ltd, #1709, stxvtower, 371-37,
gasan-gong, geumcheon-gu, Seoul (KR)
2012 04 13
2013 02 18

09

2013 01 03

1142489
zbom
CFE: 27.5.1, 28.3.0
20
Hefei Zhibang Kitchen Cabinet Co.,Ltd, No 19 Lianshui Road,
Luyang Industrial Zone, Hefei Anhui (CN)
2012 07 18
2013 02 18
2013 01 03
1142707
Tede
CFE: 26.11.12, 27.5.1
09
SHENZHEN TEDE TELECOM ELECTRONICS CO., LTD, 4/F,
B Building, Baohong Industrial zone, Longxi Community,
Longcheng Road Longgang district Shenzhen (CN)
2012 10 24
2013 02 18
2013 01 10
1142955
Ivomed
03, 21
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„EVROKOSMED-Stupino”,
4, ul. Lesnaya g. Stupino, RU-142802 Moskovskaya obl. (RU)
2012 10 02
2013 02 18
2013 01 10
1142959
healthtex
CFE: 25.7.3, 26.4.9, 29.1.15
25
Healthtex Apparel Corp.,
100 West 33rd Street, Suite 1012 New York NY 10001 (US)
2012 10 24
2013 02 18
2013 01 10
1144734
CFE: 26.3.7, 26.11.14, 26.13.25
25
Hengst Footwear B.V., Broekslagen 8 NL-8331 TJ STEENWIJK (NL)
2013 01 17
2012 12 07
2013 03 04
1144869
waterlife
CFE: 1.15.15, 3.9.3, 29.1.12
11
DUNYA PAZARLAMA DAGITIM VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Emek Mah. Ataturk Cad. No:4/B Sancaktepe-Istanbul (TR)
2012 10 08
2013 03 04
2013 01 24
1144885
SINOELE
CFE: 27.5.1
09
SINO HOLDINGS GROUP CO., LTD., Xifan, Xinqian Street,
Huangyan, Taizhou Zhejiang (CN)
2012 12 11
2013 03 04
2013 01 24
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1144886
HENG SHAN
CFE: 28.3.0
07
Henan Hengyuan Crane Machinery Group Co., Ltd,
Crane Industrial Park, Changyuan County Henan Province (CN)
2012 12 11
2013 03 04
2013 01 24

TECNOFIVE S.R.L., Strada per Carrone, 36 I-10090 STRAMBINO (TO) (IT)
2012 08 03
2013 03 18
2013 01 31

1145056
METOPIRONE
05
LABORATOIRE HRA PHARMA, 15 rue Béranger F-75003 PARIS (FR)
2012 11 23
2013 03 04
2013 01 24

1145604
OTTO KERN
CFE: 3.1.2, 29.1.13
03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 36, 37, 42
Otto Kern GmbH, Bielefelder Straße 236 32051 Herford (DE)
2012 06 28
2013 03 18
2013 01 31

1145085
Richman
Stepanchuk Ruslan Dmytrovych,
str. Kopernika, 27, apt. 37 Lutsk 43000 (UA)
2012 10 26
2013 03 04
1145166
TASSIMO SIMPULSA
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH,
Chollerstrasse 4 CH-6301 Zug (CH)
2012 12 18
2013 03 04
1145167
TASSIMO AMIA
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH,
Chollerstrasse 4 CH-6301 Zug (CH)
2012 12 13
2013 03 04

34, 35

1145207
SILLAGE
HERMES INTERNATIONAL,
24 rue Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR)
2012 11 22
2013 03 04
1145215
Demezon
Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald (DE)
2012 11 30
2013 03 04
1145216
Demeson
Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald (DE)
2012 11 30
2013 03 04

2013 01 24
11, 21
2013 01 24
11, 21
2013 01 24

43
2013 01 24
18
2013 01 24
05
2013 01 24
05
2013 01 24

1145260
HEADMAN
CFE: 26.4.7, 26.4.16, 27.5.24
07
Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd.,
Beishantou Chenyu Zhugang, Yuhuan Zhejiang Province (CN)
2012 12 12
2013 03 04
2013 01 24
1145299
CFE: 28.5.0
06, 09, 35
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Belaruskabel” g. Mozyr,
ul. Oktyabrskaya d. 14 247760 g. Mozyr, Gomelskaya obl. (BY)
2012 10 12
2013 03 04
2013 01 24
1145362
Iron Binaries
CFE: 27.5.10
36
IRONFX FINANCIAL SERVICES LIMITED,
17 Grigoriou Xenopoulou, Totalserve House CY-3106 Limassol (CY)
2012 07 24
2013 03 18
2013 01 31
1145379

Theradiag INNOVATION
FOR BIOTHERAPIES

05, 09, 10, 42

THERADIAG,
4-6 boulevard de beaubourg F-77435 Marne La Vallée (FR)
2012 07 20
2013 03 18
2013 04 11
1145381
tecnofive
CFE: 26.4.9, 29.1.13

30
2013 01 31

1145609
BEAUTY & MORE BY real,CFE: 24.17.25, 26.4.18, 26.4.24, 27.5.24

1145173
sofram
CFE: 27.5.1
08, 21
YEŞILTAN TURIZM VE MADENI EŞYA SANAYI VE TICARET LIMITED
ŞIRKETI, Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No 27/C Çanta SILIVRI (TR)
2012 05 09
2013 03 04
2013 01 24
1145191
TEREMOK
Goncharov Mikhail Petrovich,
st.Pererva, 50, flat 195 RU-109369 Moscow (RU)
2012 11 27
2013 03 04

1145395
Cho’Tops
August Storck KG, Waldstrasse 27 13403 Berlin (DE)
2012 10 18
2013 03 18

07, 09, 37, 42

03, 05, 07, 08, 11,
16, 21, 35, 39, 44
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 1 40235 Düsseldorf (DE)
2012 08 11
2013 03 18
2013 01 31
1145618
Marinepool
09, 18, 25
Robert Stark, Irminfriedstrasse 12 82166 Gräfelfing (DE);
Gerhard Eberle, 2, Gachenaustrasse 82211 Herrsching (DE);
Stefan Eberle, Gachenaustrasse 2 82211 Herrsching (DE)
2012 08 04
2013 03 18
2013 01 31
1145623
MEMANEX
05
Zentiva Group, a.s.,
U Kabelovny 130 CZ-102 37 Praha 10-Dolní Měcholupy (CZ)
2012 09 20
2013 03 18
2013 01 31
1145624
COGNIL
05
Zentiva Group, a.s.,
U Kabelovny 130 CZ-102 37 Praha 10-Dolní Měcholupy (CZ)
2012 09 20
2013 03 18
2013 01 31
1145668
FINENZ
Finenz Investment Management AG,
Seestrasse 1 CH-6330 Cham (CH)
2012 12 12
2013 03 18
1145676
Kiki & Koko
KiK Textilien und Non-Food GmbH,
Siemensstrasse 21 59199 Bönen (DE)
2012 11 26
2013 03 18

36
2013 01 31
25
2013 01 31

1145697
MAV
06, 07, 11
WAM INDUSTRIALE S.P.A., Strada degli Schiocchi, 12 MODENA (IT)
2012 08 10
2013 03 18
2013 01 31
1145720
DEZOGINA
05
EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2012 12 03
2013 03 18
2013 01 31
1145721
EGITRYEN
05
EGIS GYOGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2012 12 03
2013 03 18
2013 01 31
1145736
XJYUAN
CFE: 1.1.1, 1.1.10, 1.7.6, 27.5.17
25
XINJIYUAN(FUJIAN) SPORTS GOODS CO.,LTD., Chendai Xiacun,
Jinjiang Fujian (CN)
2012 12 11
2013 03 18
2013 01 31
1145860
HEAD & CLEAN
03
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”,
k. 22, ul. Kazintsa d. 52a 220099 Minsk (BY)
2012 10 30
2013 03 18
2013 01 31
1145905
Peak People
09, 35, 36, 38, 41, 42
Peak People GmbH & Co. KG, Rotbornstr. 1c 61440 Oberursel (DE)
2012 10 19
2013 03 18
2013 02 07
1145907

CFE: 3.1.24

03, 05, 08, 09, 14, 16,

		
18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32
Plus Licens AB, Box 3229 SE-103 64 Stockholm (SE)
2012 04 04
2013 03 18
2013 02 07

Nr 11/2013
1145924

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
CFE: 1.15.5, 29.1.13

01, 02, 03, 04, 05, 06,

		
07, 08, 09, 10, 11, 12,
		
13, 14, 15, 16, 17, 18,
		
19, 20, 21, 22, 23, 24,
		
25, 26, 27, 28, 29, 30,
		
31, 32, 33, 34, 35, 36,
		
37, 38, 39, 40, 41, 42,
		
43, 44, 45
Joint Stock Company Gazprom neft,
5, lit A, Galernaya ul. RU-190000 St-Petersburg (RU)
2012 04 12
2013 03 18
2013 02 07
1145999
WAMLOX
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6 SI-8501 Novo mesto (SI)
2012 12 03
2013 03 18
1146000
ALSAMOD
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6 SI-8501 Novo mesto (SI)
2012 12 03
2013 03 18
1146006
ODIAREM
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6 SI-8501 Novo mesto (SI)
2012 12 03
2013 03 18
1146007
VAMLOSET
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6 SI-8501 Novo mesto (SI)
2012 12 03
2013 03 18
1146008
SORMETIKON
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6 SI-8501 Novo mesto (SI)
2012 12 03
2013 03 18

05
2013 02 07
05
2013 02 07
05
2013 02 07
05
2013 02 07
05
2013 02 07

1146031
MC Memory Clip world wide
CFE: 27.5.22
06, 13, 16
Peter E. Drollinger, Bleichweg 43 76332 Bad Herrenalb (DE)
2012 11 14
2013 03 18
2013 02 07
1146046
Jerf
CFE: 3.11.10, 27.5.1, 29.1.12
09, 25
SML TEKSTIL SANAYI VE DIŞ TICARET LIMITED ŞIRKETI,
Merkez Mahallesi, Kehribarci Sokak No:22/1 Istanbul (TR)
2012 04 25
2013 03 18
2013 02 07
1146048
COSTA
CFE: 11.1.2, 26.4.3, 26.4.24
29, 30, 32
Costa Concentrados Levantinos, S.A.,
Avda. Antic Regne de Valencía, s/n. E-46290 Alcacer (Valencia) (ES)
2012 06 07
2013 03 18
2013 02 07
1146051
ERISIN
CFE: 27.5.1
09, 35
Lin Feng, Room 1517, Nanguangjiejia Building, Shennan Middle
Road, Futian District Shenzhen City, Guangdong Province (CN)
2012 08 02
2013 03 18
2013 02 07
1146052
HIJOY
CFE: 1.1.2, 3.7.17, 26.1.3, 28.3.0
12
CHONGQING HIJOY INDUSTRY GROUP CO., LTD., A070-1, A093-1
Konggang Industrial Park, Yubei District Chongqing (CN)
2012 08 02
2013 03 18
2013 02 07
1146055
CFE: 15.9.12, 15.9.25, 26.1.3, 27.3.15, 28.5.009, 11, 17
Limited Liability Company „ROSEL”,
ul. Kotina, 8, lit.A, pom.2-H RU-198332 Saint-Petersburg (RU)
2012 07 20
2013 03 18
2013 02 07
1146147
AGRITECNO
AGRITECNO FERTILIZANTES, S.L.,
Puebla Larga, 13-21a E-46020 Valencia (ES)
2012 09 25
2013 03 18

01
2013 02 07

2995

1146169
CGET
CFE: 24.15.21, 26.3.23, 27.5.17
07
ZHONGDE EQUIPMENT CO.,LTD.SHANDONG, No.71 Gongye Beilu
Road, Licheng Area, Jinan City 250014 SHANDONG PROVINCE (CN)
2012 12 12
2013 03 18
2013 02 07
1146191
JAD
CFE: 28.3.0
07, 11, 21
Raoping JAD Aquarium Co., Ltd.,
Xidi Juwei Shanglin, Huanggang, Raoping Guangdong (CN)
2012 06 15
2013 03 18
2013 02 07
1146192
AdreHyll
SC HYLLAN PHARMA SRL,
Str. Turturelelor Nr.11, Et.2, Sector 3 Bucuresti (RO)
2012 07 06
2013 03 18

05
2013 02 07

1146242
UNLIMINT
36, 38, 42
ALIOT Holding GmbH, Marc-Aurel-Straße 8/5 A-1010 WIEN (AT)
2012 11 13
2013 03 18
2013 02 07
1146317
VEALAST
OJSC SIBUR Holding, liter A, 5,
ul. Galernaya RU-190000 St. Petersburg (RU)
2012 12 03
2013 03 18

01, 17, 35, 42

1146318
ALTAVYL
OJSC SIBUR Holding, liter A, 5,
ul. Galernaya RU-190000 St. Petersburg (RU)
2012 12 03
2013 03 18

01, 17, 35, 42

1146343
WINGS FOR LIFE
Wings for Life-Spinal Cord Research Privatstiftung,
Am Brunnen 1 A-5330 Fuschl Am See (AT)
2012 11 15
2013 03 18
1146347
A AYGER
CFE: 27.5.17, 29.1.12
AYGER LIMITED, Romford, Swiss Branch Lugano,
Via G.B. Pioda 9 CH-6900 Lugano (CH)
2012 12 21
2013 03 18

2013 02 07

2013 02 07
41
2013 02 07
07, 08, 11
2013 02 07

1146379
HAWAII FLOWER & OIL
03
BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48 20253 HAMBOURG (DE)
2012 12 07
2013 03 18
2013 02 07
1146382
NOGARA
CFE: 28.3.0
18, 24, 25
Shandong Ruyi Technology Group Co.,Ltd., Ruyi Industrial Park,
Gaoxin Area, Jining City Shandong Province (CN)
2012 10 24
2013 03 18
2013 02 07
BassBuds
1146387
Steven Beckford, 121 Portland Rd Edgbaston,
Birmingham B16 9QX (GB)
2012 10 04
2013 03 18

09
2013 02 07

1146397
COXO
10
ZHENG YONGLIANG, RM 401, Mei An Block B, Fu An Garden,
Airport Crossroad, Nanhai District, Foshan City Guangdong
Province (CN)
2012 12 18
2013 03 18
2013 02 07
1146411
BB BEHÇETTI
CFE: 27.5.22
18, 25, 35
BEHÇETTI TEKSTIL VE GIYIM SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI, Halide
Edip Adivar Mahallesi, Tanyolu Sokak, No: 60 Şişli-Istanbul (TR)
2012 08 08
2013 03 18
2013 02 07
1146435
CFE: 26.11.13, 29.1.4
08, 11, 21
Kayser Berndorf GmbH, Nusswaldgasse 7 A-1190 Wien (AT)
2012 10 02
2013 03 18
2013 02 07
1146439
Hwato
CFE: 2.1.1, 26.1.14, 28.3.0
10
Suzhou Medical Appliance Factory, 12-14 West Qilin Lane,
Jinchang District 215000 Suzhou (CN)
2012 12 12
2013 03 18
2013 02 07

2996
1146463
CFE: 19.7.1, 19.7.17, 28.5.0
GSH Trademarks Limited, Afroditis,
25 2nd floor, office 204 Nicosia (CY)
2012 10 25
2013 03 18

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
33
2013 02 07

1146550
Zhongjian
CFE: 27.5.1
07
ZHEJIANG SONGLE MCHINERY CO., LTD., Caiping Avenue,
Hengshantou Country, Chengdong Street, Wenling 317500
Zhejiang (CN)
2012 12 18
2013 03 18
2013 02 07
1146703
VIET Y DAO BUI QUOC CHAU
CFE: 1.17.2, 5.5.16, 26.1.4, 26.1.16, 29.1.14
41, 44
BUI Quoc Chau, 16, ky con, P.7, Q. Phu Nhuan Tp. Ho Chi Minh (VN)
2012 11 16
2013 04 02
2013 02 14
1146710
IBUPROM MAX Sprint
CFE: 26.11.9, 26.11.21, 27.5.2, 29.1.15
05
BADARO INVESTMENTS B.V.,
Atrium, Strawinskylaan 3105 NL-1077 ZX Amsterdam (NL)
2012 08 29
2013 04 02
2013 02 14
1146742
HLS HOSE LOGISTIC SYSTEM
CFE: 27.5.10, 29.1.12
Späni Zentrale Haustechnik AG,
Bahnhofstrasse 32 CH-6422 Steinen (CH)
2012 11 23
2013 04 02
1146800
RAUSPEED
REHAU AG + Co, Rheniumhaus 95111 Rehau (DE)
2012 10 09
2013 04 02

07, 11, 37
2013 02 14
09, 17, 19
2013 02 14

1146871
LES INDOMPTABLES
14, 35
CARTIER INTERNATIONAL AG,
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61 CH-6312 Steinhausen (CH)
2012 12 11
2013 04 02
2013 02 14
1146875
OK’VIN
Pryvatne pidpryiemstvo „BEL”,
vul. Universytetska, 96 Donetsk 83114 (UA)
2012 12 10
2013 04 02

33
2013 02 14

1146888
GUSTO VERDE
29, 30
Gebr. Frommlet KG,
Wernher-von-Braun-Strasse 21 87700 Memmingen (DE)
2012 11 26
2013 04 02
2013 02 14
1146898
TWO CONTINENTS 2 WINES in 1 BOX
CFE: 1.17.2, 1.17.6, 26.4.17, 26.4.18, 26.4.24, 27.5.24, 27.7.24
33
Global Wine House OÜ, Kortsi tee 3, Lehmja küla,
Rae vald EE-75306 Harjumaa (EE)
2012 12 12
2013 04 02
2013 02 14
1146903
LENSX SOFTFIT
NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH)
2013 01 14
2013 04 02

10
2013 02 14

1146931
BLOOM GIVENCHY
CFE: 5.5.19, 29.1.12
03
LVMH FRAGRANCE BRANDS,
77 rue Anatole France F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR)
2012 11 08
2013 04 02
2013 02 14
1146943
tetto
CFE: 27.5.19, 29.1.1
30, 32
DAMAK GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI, Büyük Kayacik
Mahallesi Konya, Organize Sanayi Bölgesi 6 Nolu Sokak No:6
Selçklu-Konya (TR)
2012 03 28
2013 04 02
2013 02 14
1146958
Be Toy’s
CFE: 2.9.8, 26.3.2, 26.15.1, 27.3.1, 29.1.13

03, 09, 12, 14, 15,
16, 21, 25, 28
JJA, Bât. 3, 157 av. Charles Floquet F-93150 LE BLANC MESNIL (FR)
2012 07 26
2013 04 02
2013 02 14

1146977
ED
CFE: 4.5.21, 27.3.2
ČERVA EXPORT IMPORT a.s.,
Archeologická 1378 CZ-253 01 Hostivice (CZ)
2012 09 17
2013 04 02

Nr 11/2013

09, 10, 21, 25
2013 02 14

1147009
FRUIT FRIENDS
CFE: 27.5.2, 29.1.13
29
CHARLES FARAUD,
Avenue de Gladenbach-ZI La Tapy F-84170 MONTEUX (FR)
2012 11 13
2013 04 02
2013 02 14
1147033
OBETTER
CFE: 26.11.13, 27.5.1, 28.3.0
11
NINGBO O-BETTER SANITARY WARE CO., LTD., Xinjian East Road,
Fangqiao Industrial Zone, Fenghua Zhejiang Province (CN)
2012 12 11
2013 04 02
2013 02 14
1147045
Q
CFE: 27.5.21, 29.1.12
07
JINZHOU QIAOPAI MACHINERIES CO., LTD.,
Qilihe Industrial Park, Jinzhou City Liaoning Province (CN)
2012 12 18
2013 04 02
2013 02 14
1147046
WAN HAI
CFE: 26.11.13
11
Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd, Xiachen village,
Chunhu Town, Fenghua City Zhejiang Province (CN)
2012 12 18
2013 04 02
2013 02 14
1147047
APPOLLO
CFE: 27.5.1
11
APPOLLO (China) Co., Ltd., No. 19, Huangqishan Road, Yonghe
Economy Zone, Guangzhou Economy & Technology Development
Zone, Guangdong Province (CN)
2012 12 18
2013 04 02
2013 02 14
1147139
Canaan
CFE: 27.5.1
07
Zhejiang Canaan Technology Co. Ltd, Dong’ou Industrial Zone,
Oubei Town, Yongjia County Zhejiang (CN)
2012 12 18
2013 04 02
2013 02 14
1147151
ZENGZHI
CFE: 3.4.4, 28.3.0
25
Zengcheng Shi Xintang Chengyu Fuzhuang Chang, Jiuyu
Industrial Development Zone, Xintang Town, Zengcheng City
Guangdong Province (CN)
2012 12 20
2013 04 02
2013 02 14
1147152
CFE: 26.13.25, 28.3.0
12
Fujian Changfeng Axle Manufacturing Co., Ltd., Iongyan Economic
Zone of Fujian Province (CN)
2012 12 20
2013 04 02
2013 02 14
1147259
KINGTEC
CFE: 26.4.18, 27.5.2, 27.5.17
11
Heyuanshi Liwang Industry Co., Ltd, Mingzhu Development Zone,
Yuancheng District, Heyuan Guangdong Province (CN)
2012 12 12
2013 04 02
2013 02 14
1147268
SuperStep.
CFE: 27.5.24
25, 35
EREN HOLDING ANONIM ŞIRKETI, Merkez Mah., Kavak Sok No: 39,
Yenibosna Bahçelievler Istanbul (TR)
2013 02 14
2013 04 02
2012 11 07
1147304
STARY GOROD
33
Zakrytoe aktsionernoe obshhestvo „Midvest interprajzes m”,
Leningradskoe shosse, d.67 RU-125445 Moscow (RU)
2012 11 15
2013 04 02
2013 02 14
1147307
OTOFIX
CFE: 28.5.0
05
SOPHARMA AD, oulitsa „Iliensko chausse” 16 BG-1220 SOFIA (BG)
2012 12 18
2013 04 02
2013 02 14

Nr 11/2013

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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1147308
23DEC.
25
FUJIAN JINJIANG SHENGTAI SHOES CLOTHING CO., LTD.,
Yangdai Chengdai, Jinjiang FUJIAN (CN)
2012 12 21
2013 04 02
2013 02 14

1147475
Mobihome
22
FUJIAN OUTDOORS INTERNATIONAL LTD, 7/F, Wuzhou Dasha, No.
81, 817 North Road, Gulou District, Fuzhou City Fujian Province (CN)
2012 12 18
2013 04 02
2013 02 14

1147340
AWARDIX
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto,
Šmarješka cesta 6 SI-8501 Novo mesto (SI)
2012 12 12
2013 04 02

1147491
SAMPA
CFE: 26.4.7, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
12
SAMPA OTOMOTIV SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI,
Organize Sanayi Bölgesi, Organize Sanayi Bulvari, No:31,
Kutlukent, Tekkeköy Samsun (TR)
2012 05 21
2013 04 02
2013 02 14

1147341
GACYTA
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto,
Šmarješka cesta 6 SI-8501 Novo mesto (SI)
2012 12 12
2013 04 02
1147342
IWAZON
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto,
Šmarješka cesta 6 SI-8501 Novo mesto (SI)
2012 12 12
2013 04 02
1147369
MAGNETOM Prisma
Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2 80333 München (DE)
2012 11 14
2013 04 02

05
2013 02 14
05
2013 02 14
05
2013 02 14
10
2013 02 14

1147388
Be My Milk beInspired. beInnovative. beIconic.
CFE: 5.3.15, 19.7.1, 27.5.2, 29.1.14
35, 41
GRAHAM PACKAGING EUROPE,
4 rue Joseph Monier F-92500 RUEIL MALMAISON (FR)
2012 12 17
2013 04 02
2013 02 14
1147389
GAOKE
CFE: 27.5.1
05
FUJIAN GAOKE DAILY CHEMICAL CO., LTD.,
Dongsan South Road, Liucheng, Nan’an 362300 FUJIAN (CN)
2012 12 18
2013 04 02
2013 02 14
1147395
zoke
CFE: 27.5.17
25
QUANZHOU KARRACK SPORTS GOODS, CO.,LTD, ZOKE Industrial
Park, Luoyang, Huian, Quanzhou City FUJIAN PROVINCE (CN)
2012 12 18
2013 04 02
2013 02 14
1147424
Laktofem
Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald (DE)
2012 12 19
2013 04 02
1147425
Laktofemme
Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald (DE)
2012 12 19
2013 04 02
1147426
Lactofemme
Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald (DE)
2012 12 19
2013 04 02
1147427
Lactofem
Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald (DE)
2012 12 19
2013 04 02

05
2013 02 14
05
2013 02 14
05
2013 02 14
05
2013 02 14

1147448
OFFICETON
02, 09, 16, 18, 20, 21, 35
Obchtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyou „Frontkom”,
dom 18, komnata 20 oulitza Levkova 220007 Minsk (BY)
2012 11 21
2013 04 02
2013 02 14
1147450
NAIBU
CFE: 1.15.23, 26.11.12, 28.3.0
25
NAIBU (CHINA) CO., LTD,
Fangjiao, Chendai Town, Jinjaing City Fujian Province (CN)
2012 12 20
2013 04 02
2013 02 14
1147474
ZHONO
02
Wang Bo, Room 701, Block A1, Longyuan Building, No. 551 Tianhe
Road, Guangzhou Guangdong Province (CN)
2012 12 18
2013 04 02
2013 02 14

1147506
EGALIS
05
EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest (HU)
2012 08 24
2013 04 02
2013 02 14
1147582
STAPP YELLOW
25
Monte Stelvio B.V., Juristenlaan 14 NL-5037 GJ Tilburg (NL)
2012 12 18
2013 04 02
2013 02 14
1147593
SANCTUARY SPA COVENT GARDEN
CFE: 27.5.10
03, 11, 44
PZ Cussons Beauty LLP, 8-10 Dryden Street London WC2E 9NA (GB)
2012 08 17
2013 04 02
2013 02 14
1147617

FF FODMAP FRIENDLY
APPROVED FOOD PRODUCT
CFE: 21.1.14, 26.1.18, 26.1.21, 27.5.22
05, 29, 30, 31, 32
Fodmap Pty Ltd, 1st Fl, 109 Canterbury Rd HEATHMONT VIC 3135 (AU)
2012 11 16
2013 04 02
2013 02 14
400
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.
1014241
APLUS Automotive Parts
CFE: 27.5.19, 29.1.12
07, 12
SSP OTOMOTIV SANAYI VE DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI, 2,
Organize Sanayi Bölgesi, Ulukavak Sokak No: 5 Selçuklu-KONYA (TR)
2009 07 29
2009 12 07
2009 10 15
1062224
Potobelo
CFE: 27.5.1
21
GUANGDONG ZHONGBAO KITCHENWARE CO.,LTD, East End of No.
3 Road, Jiedong Test District, Jieyang City 515500 Guangdong (CN)
2010 11 24
2011 03 14
2011 01 13
1072492
ALPHA
28
GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE CO.,LTD, Auldey
Industrial Area, Wenguan Rd., Chenghai, Shantou Guangdong (CN)
2011 01 04
2011 06 06
2011 04 21
1080545
Travo-Vision
05
Burkhardt HOFFMANN, Frühlingstr. 3 82131 Gauting (DE)
2011 05 09
2011 08 29
2011 07 07
1080546
LatanoTim-Vision
05
Burkhardt HOFFMANN, Frühlingstr. 3 82131 Gauting (DE)
2011 05 09
2011 08 29
2011 07 07
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1082255
ATLAS
12
Jozef DELCROIX, Essensteenweg 113 B-2930 BRASSCHAAT (BE)
2011 09 23
2012 01 16
2011 11 24
1083556
AVENIR
18, 25, 35
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU
„AVENIR”, ul. Entuziastov 2-ya, d. 5, korp. 1, RU-111024 MOSCOW
(RU)
2011 08 24
2012 02 27
2012 01 12
1085076
ABG-PACKMAT
07, 16
ABG-PACKMAT AG, Oldisstrasse 55 CH-7023 Haldenstein (CH)
2011 07 13
2011 09 26
2011 08 11
1088077
CFE: 9.1.10, 28.3.0
24
Huzhou Siny Label Material Co., Ltd., Fenghuang Bridge, Linghu,
Huzhou City 313018 Zhejiang Province (CN)
2011 04 21
2011 10 24
2011 09 08
1089213
Konad Stamping Nail Art
CFE: 5.5.20, 27.5.11, 29.1.14
08
”N.P.N. KO 02” DROUGESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST,
2, oul. Moussala, obchtina Vitocha BG-1618 SOFIA (BG)
2011 06 02
2011 11 07
2011 09 22
1089352
INFOR CLOUDSUITE
42
Infor Global Solutions (Michigan), Inc.,
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025 (US)
2011 07 06
2011 11 07
2011 09 22
1092668
WeissBioTech
01
WBT Holding AG, Heimstrasse 12 CH-9014 St. Gallen (CH)
2011 08 30
2011 12 05
2011 10 20
1094718
Pti lovlov
25
INAN TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI,
Cebeci Mah. Atatürk Bulvari Cad. No:109/3 Sultangazi Istanbul (TR)
2011 07 26
2012 01 02
2011 11 10
1095132
CFE: 28.5.0
30
Joint-Stock Company „Krasnyj Octyabr”,
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str.24 RU-107140 Moscow (RU)
2011 09 02
2012 01 02
2011 11 10
1095138
CFE: 6.1.2
25
HU YUPIAO, No.4002 Weigedena Sporting Clothing Market,
Chaoyang District Beijing (CN)
2011 08 10
2012 01 02
2011 11 10
1095206
ULTRA PRESTIGE
12
AUTOMOBILES CITROËN, 6 rue Fructidor F-75017 PARIS (FR)
2011 07 19
2012 01 02
2011 11 10
1099043
SELF IDENTITY Through HO’OPONOPONO
41
The Foundation of I, Inc. (Freedom of the Cosmos),
126 Queen Street, Suite 311 Honolulu HI 96813 (US)
2011 11 11
2012 01 30
2011 12 15
1100268
PETRA
ELTECO, a.s., Rosinská cesta 15 SK-010 01 Žilina (SK)
2011 09 26
2012 02 13

07, 11
2011 12 22

1100339
ISOVER family
17, 19
SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, SSC-R,
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 67059 Ludwigshafen (DE)
2011 10 28
2012 02 13
2011 12 22
1100350
EcoPlatinium
22, 23, 24
RIBIMEX,
56 Route de Paris RN4 F-77340 PONTAULT COMBAULT (FR)
2011 11 11
2012 02 13
2011 12 22
1102599
CFE: 1.5.2, 3.9.16, 25.7.1, 28.5.0, 29.1.12
30
Joint-Stock Company „Krasnyj Octyabr”,
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24 RU-107140 Moscow (RU)
2011 11 03
2012 02 27
2012 01 12
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1102606
Mila
CFE: 25.1.9, 27.5.17
31
EREN TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI,
Sari Ibrahimli Mah. Kizilyaka Mevkii No:3 MERSIN (TR)
2011 10 21
2012 02 27
2012 01 12
1102619
RONSEN
CFE: 27.5.2
09
GUANGDONG RONSEN SUPER MICRO-WIRE CO., LTD.,
Sanzao Technological Industry Park, Jinwan, Zhuhai 519000
Guangdong (CN)
2011 12 06
2012 02 27
2012 01 12
1102670
HP
CFE: 27.5.22
07
HYDRAULIK POWER CO., LTD., No.30, Xinglong Street, Jhongli City
Taiwan (CN)
2011 12 09
2012 02 27
2012 01 12
1103541
CLAN
16, 35
Konstantin Loskutnikov, Humboldt Strasse 49 14193 Berlin (DE)
2011 09 02
2012 03 12
2012 01 26
1103755
Leysin
25
JIANGSU SUNWIN GARMENT LTD, Qingshuiting West Road,
Jiangning Econmic Developing-Area, Nanjing Jiangsu (CN)
2011 12 13
2012 03 12
2012 01 26
1103947
LIRHA
05
RICHTER GEDEON NYRT., Gyömrői út 19-21 H-1103 Budapest (HU)
2011 11 30
2012 03 26
2012 02 02
1105582
CFE: 26.4.12, 26.11.13
11, 30, 43
Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2 NL-1183 AT Amstelveen (NL)
2011 12 15
2012 04 10
2012 02 16
1106437
Elza
CFE: 1.15.11, 2.3.25, 6.19.11, 27.5.2, 29.1.15
HORS Ltd., N. Pattichi str. 26 CY-3308 Limassol (CY)
2011 11 23
2012 04 10

30
2012 02 23

1109855
CAVIAR
33
CFE: 27.5.1
Simkin Olexandr Maksymovych, vul. Cheliuskinciv, bud. 140, kv.
187 m. Donetsk 83001 (UA)
2011 10 24
2012 05 21
2012 03 29
1110020
PREVENTALL
05
NOVA BRANDS S.A., 14A, rue des Bains L-1212 Luxembourg (LU)
2012 02 02
2012 05 21
2012 03 29
1110951
eurofleeting
CFE: 26.11.13
THE KNOWLEDGE TEAM S.P.A.,
Piazza Filodrammatici, 1 I-31100 TREVISO (TV) (IT)
2012 01 30
2012 05 21

35, 36, 39
2012 04 05

1111174
SKIN IDEAL
03
BOURJOIS, 12-14 rue Victor Noir F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
2012 02 20
2012 06 04
2012 04 12
1111263
aquatics professional series
CFE: 3.9.4, 27.5.10, 29.1.4
01, 05
”European chemical company” Limited Liability Company, 57,
40-letiya VLKSM str. RU-400097 Volgograd (RU)
2011 12 12
2012 06 04
2012 04 12
1112007
TIRAMISU
CFE: 28.5.0
33
”MOLDAGROVIN” S.R.L.,
Str. VI. Korolenko nr. 6 MD-5301 Vulcanesti, UTA Gagauzia (MD)
2012 03 20
2012 06 04
2012 04 19
1112083
CHAMA
CFE: 26.1.18, 29.1.1
30
DALIA CORPAGRO DALIACORP, 39 rue d’Ifrane, Quartier Cil
CASABLANCA (MA)
2012 01 27
2012 06 04
2012 04 19
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1112087
VELVET
34
EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
„FINANSKONSULT”, „Altzeko” str. 16 BG-4000 PLOVDIV (BG)
2012 02 08
2012 06 04
2012 04 19
1113120
NOMAD INTERNATIONAL
CFE: 26.4.3, 26.4.9, 27.5.10, 29.1.4
NOMAD INTERNATIONAL-persian carpets s.r.o.,
Rostovská 19/8 CZ-101 00 Praha 10-Vršovice (CZ)
2012 01 18
2012 06 18
1113135
STILLA linia
CFE: 1.1.12, 26.1.18, 27.5.10, 29.1.13
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s.,
Pod Višňovkou 25 CZ-140 00 Praha 4 (CZ)
2011 11 23
2012 06 18

35
2012 05 03
29, 30, 32
2012 05 03

2999

1114618
Realight
CFE: 1.3.15, 29.1.12
11
Shenzhen Sky view Photoelectric Co.,Ltd., Second floor,
No. A708-0071 Workshop (A5, A6), West side of Songbai Road,
Shiyan Street, Bao’an District, Shenzhen City, Guangdong
Province (CN)
2012 02 13
2012 07 02
2012 05 17
1115553
EASIHAIR
THE JON RENAU COLLECTION, INC,
2510 Island View Way VISTA CA 92081 (US)
2012 02 17
2012 07 16
1115974
CIGAR HOUSE FORTUNA
CFE: 5.3.1, 5.3.14, 26.4.18
TOV „SYHARNYI DIM FORTUNA”,
vul. Buhaivskaia, 21 m. Odesa 65005 (UA)
2012 04 04
2012 07 30

26
2012 05 31
34, 35
2012 06 07

3000
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
i OPISÓW OCHRONNYCH

401
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lu,
numer patentu oraz przyczynę i treść sprostowania.

(B1) 212934 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 212963 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

OPISY PATENTOWE

(B1) 212964 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 207553 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 212969 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 210034 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 212970 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 210967 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 213168 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 210986 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 213215 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 211340 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 213366 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 211719 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 213373 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 211720 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 213519 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 211762 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 213646 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 211953 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 213732 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 212095 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 214223 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 212107 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 214242 Postanowiono sprostować błędy drukarskie w treści
opisu str. 3 wiersz 17 od dołu z „6 mg/dzień” na „60 mg/dzień”.

(B1) 212110 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 214254 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 212124 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 214280 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 212314 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 214393 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 212406 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 214459 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 212625 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 214715 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 212668 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 215238 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 212910 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 215239 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

Nr 11/2013
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H. OGŁOSZENIA
402

404

OGŁOSZENIA O ZDJĘCIU KLAUZUL TAJNOŚCI
PATENTÓW NA WYNALAZKI

OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, numer
zgłoszenia wynalazku, datę zgłoszenia wynalazku, datę zgłoszenia
wynalazku, symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, nazwisko i imię twórcy (twórców), nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z
patentu oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę i w nawiasie kod kraju,
tytuł wynalazku. Opisy patentowe są dostępne w Czytelni Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia
wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer
i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek,
numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie produktu na rynek oraz oznaczenie produktu opisanego
w tym zezwoleniu.

B1 (11) 0608
(21) 300853
(22) 1993 10 21
(51) F41H 7/02 (2006.01)
F41F 1/00 (2006.01)
F41H 7/00 (2006.01)
(72) Ochwat Czesław
(73) Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych,
Gliwice (PL)
(54) Bojowy pojazd gąsienicowy

(B1) 215285
Wyizolowana, skrócona ssacza urykaza, obejmujący ją koniugat
glikol polietylenowy-urykaza, sposób jej wytwarzania, zawierająca ją kompozycja farmaceutyczna i jej zastosowanie oraz kodujący
urykazę wyizolowany kwas nukleinowy, jego wektor i obejmująca
go komórka gospodarza
0246/0215285 2013 09 18
SAVIENT PHARMACEUTICALS INC., EAST BRUNSWICK, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/12/810 2013 01 08 KRYSTEXXA-PEGLOTYKAZA

403

(B1) 215157
Wyizolowana urykaza, zawierająca ją kompozycja farmaceutyczna,
kodujący ją wyizolowany kwas nukleinowy, zawierający go wektor
i obejmująca ten wektor komórka gospodarza oraz sposoby wytwarzania urykazy oraz zawierającej urykazę kompozycji farmaceutycznej
0247/0215157 2013 09 18
Savient Pharmaceuticals, Inc., EAST BRUNSWICK, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/12/810 2013 01 08 KRYSTEXXA-PEGLOTYKAZA

OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu,
numer patentu, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości
Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia
oświadczenia oraz tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię (nazwę)
uprawnionego z adresem.
PATENTY
(B1) 215194
2011 05 02
Zawór homogenizujący
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

11/2013

(-)

2013 06 24

(B1) 215195
2010 12 30
11/2013
(-)
Komora gnojowa
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa

2013 01 21

(B1) 215383
2011 03 01
11/2013
(-)
2013 06 25
Sposób wytwarzania katody do ogniwa elektrycznego polimerowego
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

(B1) 215542
Pirazolilokarboksyanilidy, sposób ich wytwarzania, środek do
zwalczania niepożądanych drobnoustrojów, sposób zwalczania
niepożądanych drobnoustrojów, sposób wytwarzania środków do
zwalczania niepożądanych drobnoustrojów, pochodne aniliny, fluorowcopirazolokarboksyanilidy
0248/0215542 2013 09 20
BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, MONHEIM, Niemcy
R-11/2013 2013 01 17 AVIATOR XPRO 225 EC15026 2010 08 24 AVIATOR 235 XPRO
(B1) 191225
Mieszanina grzybobójcza
0249/0191225 2013 09 23
BASF SE, LUDWIKSHAFEN, Niemcy
R-101/2013 2013 06 20 EFILOR 193 SC15232 2011 02 01 TECTURA
(T3) 1789390
Pirydylowe inhibitory szlaku sygnałowego hedgehog
0250/1789390 2013 09 26
Genentech, Inc., SOUTH SAN FRANCISCO, Stany Zjednoczone AmerykiCuris, Inc., LEXINGTON, Stany Zjednoczone AmerykiEU/1/13/848
2013 07 12 ERIVEDGE-WISMODEGIB
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SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
WYNALAZKI
343316 w WUP nr 04/2008 na stronie 950 w łamie prawym, wiersz
20 od dołu wydrukowano błędną informację o umorzeniu
postępowania w sprawie zgłoszenia wynalazku oznaczonego nr P.343316
Informacja ta nie powinna być opublikowana
PATENTY
188793 w WUP nr 03/2010 na stronie 598 w łamie lewym, wiersz 25
od góry jest: (B1) 188793 2009 11 06 F. Dokonano wpisu
o brzemieniu: „W dniu 24 sierpnia 2009 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek o dokonanie wpisu informacji o zajęciu patentu”.
powinno być:
(B1) 188793 2009 11 06 F. Dokonano wpisu o brzemieniu:
„W dniu 01 września 2009 r. do Urzędu Patentowego RP
wpłynął wniosek o dokonanie wpisu informacji o zajęciu
patentu”.
188793 w WUP nr 06/2010 na stronie 1443 w łamie lewym, wiersz
12 od góry jest wpis: (B1) 188793 2010 03 15 F. Dokonać
wpisu o brzmieniu: Na podstawie tytułu wykonawczego:
Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 stycznia
2009 r., sygnatura akt IX GNc 16/09 Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu dokonał zajęcia przedmiotowego patentu
w części przysługującej Poznańskim Zakładom Naprawczym Taboru Kolejowego S.A. z siedzibą w Poznaniu na
rzecz wierzyciela p. Tadeusza Kazimieruka zamieszkałego
w Poznaniu.
Nie powinno być tego wpisu.

Nr 11/2013

209771 w WUP nr 10/2011 na stronie 2196 w łamie prawym,
wiersz 13 od dołu, jest:
(72) SCHULTE KLAUS-PATER, Dortmund (DE); SCHULTE
KLAUS, Dortmund (DE)
powinno być:
(72) SCHULTE KLAUS-PETER, Dortmund (DE); SCHULTE
KLAUS, Dortmund (DE)
ZNAKI TOWAROWE
251 153 w WUP nr 03/2013 r. na str. 776 w łamie lewym, wiersz 18
zamieszczono błędnie nazwę zgłaszającego jest:
JAKUSZ BOGDAN JAKUSZ SYSTEM ZABEZPIECZEŃ BANKOWYCH, Kościerzyna, Polska
powinno być:
JAKUSZ BOGDAN JAKUSZ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ BANKOWYCH, Kościerzyna, Polska
251 243 w WUP nr 04/2013 r. na str. 898 w łamie prawym, wiersz 20
zamieszczono błędną odbitkę znaku towarowego
jest:

powinno być:

KOMUNIKAT
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje kandydatów na stanowisko aplikanta
eksperckiego w Departamencie Zgłoszeń
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• prowadzenie badania formalnoprawnego zgłoszeń przedmiotów ochrony własności
przemysłowej;
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem
formalnoprawnym zgłoszeń.
Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze);
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej;
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word);
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji;
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i List motywacyjny;
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 z 2010 r., poz. 1228);
• kopie świadectw pracy.
Oferty pracy należy przesłać do dnia 31 grudnia 2013 roku pod adresem:
Urząd Patentowy RP
Wydział Kadr i Szkolenia
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 22 579-00-67

KOMUNIKAT
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje kandydatów na stanowisko
aplikanta eksperckiego w Departamencie Zgłoszeń
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• prowadzenie badania formalnoprawnego międzynarodowych zgłoszeń patentowych;
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem
formalnoprawnym zgłoszeń, w tym w języku angielskim;
• sporządzanie tłumaczeń bieżącej korespondencji, krajowych i zagranicznych aktów prawnych
oraz dokumentów i materiałów na temat przedmiotów własności przemysłowej na język angielski
oraz z języka angielskiego na język polski;
• prowadzenie spraw ogólnych związanych ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi
oraz zagranicznymi urzędami ochrony własności przemysłowej, w tym udział w organizowaniu wizyt
delegacji zagranicznych w UP RP;
• współudział w pracach związanych z przygotowywaniem i organizacją szkoleń, seminariów
i konferencji krajowych i międzynarodowych;
• reprezentowanie UP RP na krajowych i zagranicznych seminariach i konferencjach związanych
z tematyką własności intelektualnej i przemysłowej.
Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane prawo);
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń z języka angielskiego oraz na język angielski (co najmniej 1 rok)
Wymagania pożądane:
• komunikatywna znajomość języka francuskiego lub niemieckiego;
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej;
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
• ogólna wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych;
• umiejętność posługiwania się komputerem (MS Office);
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków;
• łatwość podejmowania decyzji;
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność;
• doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i List motywacyjny;
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego
dostęp do informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 z 2010 r., poz. 1228);
• kopie świadectw pracy.
Oferty pracy należy przesłać do dnia 16 grudnia 2013 roku pod adresem:
Urząd Patentowy RP
Wydział Kadr i Szkolenia
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 22 579-00-67

KOMUNIKAT
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje kandydatów na stanowisko
aplikanta eksperckiego w Departamencie Zgłoszeń
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• prowadzenie badania formalnoprawnego międzynarodowych zgłoszeń patentowych;
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem
formalnoprawnym zgłoszeń, w tym w języku angielskim;
• sporządzanie analiz patentowych przy użyciu dedykowanych w tym celu interaktywnych narzędzi;
• adaptowanie i wdrożenia interaktywnych narzędzi służących do podnoszenia świadomości w zakresie
własności intelektualnej, wyceny własności przemysłowej itp.;
• opracowywanie materiałów w zakresie współpracy międzynarodowej, sporządzanie okresowych
raportów i sprawozdań finansowych;
• sporządzanie tłumaczeń bieżącej korespondencji, krajowych i zagranicznych aktów prawnych
oraz dokumentów i materiałów na temat przedmiotów własności przemysłowej na język angielski
oraz z języka angielskiego na język polski;
• opracowywanie materiałów informacyjnych z dziedziny informacji patentowej;
• współpracowanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami świadczącymi usługi w zakresie własności
intelektualnej (tworzenie i prowadzenie bazy tych instytucji, kontakty z tymi instytucjami);
• reprezentowanie Urzędu Patentowego RP na krajowych i zagranicznych seminariach, konferencjach
związanych z tematyką własności intelektualnej i przemysłowej.
Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe;
• wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej;
• bardzo dobra znajomość MS Excel;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Wymagania pożądane:
• minimum 1 rok doświadczenia w wykonywaniu analiz statystycznych;
• znajomość języka francuskiego lub niemieckiego;
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków;
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
• łatwość podejmowania decyzji;
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i List motywacyjny;
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego
dostęp do informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 z 2010 r., poz. 1228);
• kopie świadectw pracy.
Oferty pracy należy przesłać do dnia 31 grudnia 2013 roku pod adresem:
Urząd Patentowy RP
Wydział Kadr i Szkolenia
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
Inne informacje:
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 22 579-00-67
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G. Rectifications of patent specifications and other specifications
Patent specifications . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3000

H. Announcements
402.	 Communications on removing secrecy clauses for patents for inventions and for protection rights for utility models. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
403 Declarations of willingness to grant licences (open licences)
- patents . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
404 Announcements on receipt of an application for grant of a supplementary protection certificate
for medicinal and plant protection products. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
405 Corrections of announcements published in the Wiadomości Urzędu Patentowego
- inventions, patents, trademarks. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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INFORMATION
Jurisdiction and explanations
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